Behandling af dine personlige data
De personlige oplysninger, som du afgiver til Søbadet, benyttes til at registrere dit medlemskab entydigt
samt at sikre en korrekt opkrævning af kontingent til foreningen. Endvidere registrerer Søbadet dine
indgange og udgange på Søbadet for at sikre viden om, hvem der befinder sig på anlægget på et givent
tidspunkt. De indsamlede data er således en forudsætning for at kunne drive foreningen forsvarligt og i
overensstemmelse med dens vedtægter.
Navn, adresse og fødselsdato skal være oplyst og er en forudsætning for medlemskabet og kan som sådan
ikke gøres til genstand for indsigelse eller tilbagekaldelse, hvis medlemskabet skal opretholdes. Det samme
gælder oplysninger om kontingent og betaling heraf samt registreringer af dit brug af Søbadet.
Oplysning om din banks registreringsnummer og dit kontonummer samt det til kontoen hørende
personnummer anvendes til etablering af betalingsserviceaftale og videreformidles derfor til Nets.
Oplysningerne opbevares i krypteret form.
Du kan undlade at oplyse eller slette registreringen af dit telefonnummer og e-mail adresse. Har foreningen
ikke din e-mail adresse, kan vi dog ikke sende oplysning om fx købte gæstekoder.
Dine afgivne oplysninger benyttes alene i relationen mellem dig og Charlottenlund Søbad, og foreningen
eller dens dataleverandører videregiver ikke oplysningerne til tredjepart med omtalte oplysninger til Nets
som eneste undtagelse. Oplysningerne opbevares dels på Søbadets server, dels hos leverandøren af
Søbadets medlemssystem.
Dine oplysninger opbevares, så længe dit medlemskab af foreningen Charlottenlund Søbad eller
registrering på Søbadets venteliste til medlemskab er gældende, og Søbadet tilstræber, at de slettes
endeligt senest med udløbet af det år, som følger efter din udmeldelse af foreningen respektive sletning fra
ventelisten.
Charlottenlund Søbad er ansvarlig for håndteringen af dine afgivne oplysninger, og spørgsmål kan rettes til
foreningens kontor i åbningstiden. Du har ret til indsigt i de persondata om dig, som Søbadet behandler.
Ved henvendelse til foreningens kontor kan du anmode om en udskrift indeholdende de informationer,
som Søbadet opbevarer.
Ønsker du at klage over håndteringen af de registrerede oplysninger, kan du rette henvendelse til
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

