Persondatapolitik – Divisionsforeningen
I det følgende kan du læse Divisionsforeningens politik for behandling af
personoplysninger vedr. aktører i Herre-DM, Herre-LP, Reserveligaen og U Drenge-DM:
Kontraktspillere, amatører eller øvrige deltagere, herunder sikkerhedskontrollører og
dommere samt Divisionsforeningens kontaktpersoner i klubberne.
Divisionsforeningens behandling af dine personoplysninger samt slettepolitik
Divisionsforeningen behandler de personoplysninger, der er nødvendige for afviklingen af
Herre-DM og Herre-LP i fodbold i henhold til fodboldens egne regler, herunder sikrer, at de
relevante oplysninger er tilgængelige for offentligheden, når dette er påkrævet.
Hvornår sker indsamlingen, hvilke oplysninger indsamles og til hvilket formål?
1. Hvis du bliver ansat som kontraktspiller i en klub, indhentes din ansættelseskontrakt, og
alle oplysninger, der heraf fremgår, indsamles i forbindelse med godkendelse af kontrakten
med henblik på at sikre, at FIFA, UEFA, DBU og Divisionsforeningens love og regler
vedrørende organiseret fodbold er overholdt. Behandlingen er begrænset til de
oplysninger, der er nødvendige for overholdelsen af aftaler og regler.

Kontrakterne slettes 5 år efter ophør eller udløb.
2. I forbindelse med turneringsadministrationen behandles oplysninger (navn, fødselsdato,
klubtilhørsforhold, karantæneinformationer og officielle turneringsdata såsom
topscorerlister) fra klubben (via det elektroniske holdkort) og dommerens kamprapport til
de
nødvendige
formål.
De officielle turneringsdata er offentligt tilgængelige og slettes ikke.
3. I forbindelse med uddannelse af sikkerhedskontrollører og sikkerhedschefer indsamles
navn og fødselsdato, der efterfølgende opbevares sammen med et kontrollørnummer og
et kursusbevis ved bestået uddannelse.

Divisionsforeningen fungerer som arkiv, ifald kursusbevis bortkommer, hvorfor oplysninger
ikke
slettes.
4. Oplysninger om ansatte og andre kontaktpersoner i klubberne indsamles og anvendes til
opfyldelse af Divisionsforeningens formål jf. Divisionsforeningens vedtægter, herunder
indkaldelse til Generalforsamling og andre møder samt deling af information til klubberne.
Oplysningerne slettes, når vi får meddelelser om fratræden eller udskiftning i de enkelte
klubber.
5. Endvidere indsamles ikke-fortrolige persondata til brug ved visning af kampe til
offentligheden. Dette vedrører både redaktionel dækning, der publiceres på hjemmesider,
og portaler til fodboldfaglig behandling.
Denne type data er derpå offentligt tilgængelig og slettes ikke.

Divisionsforeningens videregivelse af dine personoplysninger
Divisionsforeningen videregiver visse oplysninger til DBU med henblik på at sikre
overholdelsen af FIFA, UEFA, DBU og Divisionsforeningens love, regler og aftaler.
Oplysninger deles kun i det omfang, det er nødvendigt og kun for at nå deres formål.
Eksempel: DBU er forpligtet til at kontrollere de beløb, der betales af spillere og klubber til agenter, jf. FIFA’s
agentregler. Som deltager i organiseret fodbold er du som spiller forpligtet til at overholde disse regler på
samme måde, som du er underlagt sanktioner i form af karantæne, hvis du får et rødt kort.
Divisionsforeningen leverer oplysninger til DBU om agenter medvirkende i en kontrakt, samt hvilke honorarer
agenterne oppebærer jf. kontrakten. DBU offentliggør som følge af FIFA’s agentregler det samlede beløb,
som danske fodboldspillere har betalt agenter i honorar et givent år.

Divisionsforeningen formidler oplysninger til offentligheden om hændelser, der sker i løbet
af fodboldkampe.
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Divisionsforeningen faciliterer endvidere aftaler for klubber og spillere om visning og
redigering af kampe for U-DM, Herre-DM og Herre-LP, hvor leverandører af disse systemer
behandler oplysninger om navn og billede samt position på banen og andre typiske
fodboldrelaterede data.
Divisionsforeningen videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i
det omfang, det følger af gældende lovgivning, eller såfremt Divisionsforeningen bliver
pålagt dette af en kompetent domstol, herunder DBU’s disciplinære instanser.
Oplysninger om en bestået kontrollør- eller sikkerhedschefsuddannelse videregives i visse
tilfælde til klubber og politiet, når dette er nødvendigt eller er krævet i henhold til
gældende ret.
Divisionsforeningen hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til
markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold.
Behandling hos tredjepart
Divisionsforeningen kan vælge at benytte databehandlere til at behandle
personoplysninger på Divisionsforeningens vegne og under Divisionsforeningens
instrukser. Eventuelle databehandlere behandler kun personoplysninger til det eller de
specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet.
Personoplysninger, der udledes af videooptagelser af fodboldkampe, kan blive overført til
andre lande uden for EU/EØS og lande, der ikke har lovgivning, som giver særlig beskyttelse
af personoplysninger.
Divisionsforeningen forpligter disse databehandlere til at træffe de fornødne tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt
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tilintetgøres, fortabes eller forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab,
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.
Eksempel: Redigering af en videooptagelse af en fodboldkamp så træneren og spilleren kan evaluere
afleveringer frem i banen. Selve arbejdet med at gennemgå og klippe kampen foretages uden for EU,
hvorefter kampen lagres på en server i EU, hvorfra du og andre deltagere i dansk fodbold har adgang til den
med henblik på evaluering og forberedelse. Leverandøren af redigeringsarbejdet er underlagt strenge
betingelser for behandlingen af de konkrete data.

Beskyttelse af dine personoplysninger
Divisionsforeningen bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af
dine
personoplysninger.
Divisionsforeningen
har
implementeret
sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Bl.a. sikres det, at fortrolige
personoplysninger alene behandles via filer beskyttet med kodeord og alene arkiveres, så
længe det er nødvendigt, på arkiver, som alene medarbejdere underlagt særlige
fortrolighedsklausuler har adgang til.
Offentligt tilgængelige personoplysninger, der udledes af hændelser i fodboldkampe,
verificeres af klubber og dommere i kampene.
Din ret til indsigt i, hvilke oplysninger Divisionsforeningen behandler samt berigtigelse
eller sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Divisionsforeningen behandler om dig,
gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige
oplysninger eller kræve, at Divisionsforeningen berigtiger eller sletter dine
personoplysninger, ved at rette henvendelse til Divisionsforeningen:
Foreningen af Divisionsklubber i Danmark
DBU Allé 1
2605 Brøndby
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CVR. nr.: 8683 6319
Tlf. +45 3525 1545
E-mail: df@df.dbu.dk
Klageadgang
Du kan klage over Divisionsforeningens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet:
Se mere her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.
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