PERSONDATAPOLITIK
RaceBusinessFondens persondatapolitik til donorer og sponsorer
RaceBusinessFonden er en velgørende fond, der indsamler penge til vores velgørende formål via
arrangementer for fondens donorer og samarbejdspartner.
Formålet med RaceBusinessFondens persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler
og beskytter dine persondata, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Samtidig sikrer vi, at dine
persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Dataansvarlig – hvordan kontakter du os?
RaceBusinessFonden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
fra dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

RaceBusinessFonden
Søndertoften 153
2630 Tåstrup
CVR-nr: 40987649
Telefon: 3113 5808
Mail: kontakt@racebusinessfonden.com

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Det kan
ske på e-mailadresse kontakt@racebusinessfonden.com, på telefon 3113 5808 eller pr. brev til
ovennævnte adresse.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
Der er nedenfor redegjort for til hvilke formål, at vi behandler personoplysninger.
Gennemførelse af arrangementer og administration af bidrag
Som donor der ønsker at deltage i vores arrangementer kræver det dine personoplysninger, herunder
en række almindelige oplysninger såsom identifikationsoplysninger f.eks. navn, adresse, e-mail, fødsels
data, firmanavn, betalingsoplysninger, kostbehov, mv. samt øvrige nødvendige personoplysninger med
henblik på at vi kan administrere din deltagelse i vores arrangementer.
Vi behandler de nødvendige personoplysninger med henblik på at kunne give den bedst mulige
oplevelse og værdi tilbage til vores donorer/sponsorer herunder med følgende formål:
-

At kunne identificere og servicere dig som donor/sponsor hos RaceBusinessFonden,
Bestilling af events, som bl.a. kan inkludere hotel, forplejning mv.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger på baggrund af Art. 6, stk. 1, litra b (GDPR), med
henblik på opfyldelse af vores aftale med dig om din deltagelse i vores arrangementer.
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre det pågældende
arrangement og evaluere det. Regnskabsmateriale opbevarer vi i regnskabsåret plus fem år som fastsat
ved bogføringsloven, jf. Art 6, stk. 1, litra c (GDPR).
Markedsføring/nyhedsbreve
Vi behandler endvidere personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder
for at kunne målrette vores kommunikation til dig via f.eks. nyhedsbreve, tilbud og arrangementer.
Vores behandling i den henseende sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i Art. 6, stk. 1, litra f.
Vores legitime interesse er vores markedsføringsinteresse.
Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, gemmer vi de nødvendige personoplysninger, så længe du ønsker
at modtage vores nyhedsbrev.

Hvem kan vi udveksle dine oplysninger med?
Vi videregiver generelt ikke personoplysninger til tredjemand. Dog vil det være nødvendigt at videregive
personoplysninger til tredjemand i forbindelse med opfyldelse af vores kontraktforhold, herunder til
leverandører af bl.a. hotelophold og eventbestillinger.
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:
Hoteller ved eventuelle rejsearrangementer
Arrangører af racerløb
Arrangører af events vi deltager i
Netværkspartnere ved tilkøb af aktiviteter
Herudover kan oplysningerne overlades til eksterne leverandører/databehandlere, som bistår
RaceBusinessFonden med drift af fonden.

Sociale medier
Når du bruger vores hjemmeside, opsamledes der ved brug af cookies personoplysninger om din
adfærd. Der gøres blandt andet brug af forskellige social media-plugins, som gør det lettere for dig at
dele indhold fra vores hjemmeside på Facebook, LinkedIn, m.v. For den slags behandlinger er vi fælles
dataansvarlig med leverandøren af de pågældende tredjepartscookies. Du kan mere herom i de
pågældende tredjeparters egne privatlivspolitikker.
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside på grundlag af dit
samtykke, jf. Art 6, stk. 1, litra a (GDPR). Dine oplysninger slettes to år efter indsamlingen.
Vi poster derudover billeder fra diverse events løbende på sociale medier, jf. Art. 6, stk. 1, litra f, da vi
har en legitim interesse i at optimere vores markedsføring og gøre os mere synlige på de sociale medier.
Såfremt du ikke ønsker at fremgå på disse, bedes du sende en mail til
kontakt@racebusinessfonden.com. Hvad er dine rettigheder?

Du har altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.
Hvis du mener, at de persondata, som vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
Du kan henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
Du kan også rette henvendelse til os, hvis du vil have de personoplysninger, vi opbevarer om dig, slettet.
Du kan endvidere til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen.
Du kan gøre brug af ovennævnte rettigheder ved at kontakte os på e-mail
kontakt@racebusinessfonden.com. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til
enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
Du kan lære mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vil du klage?
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, skal du sende en e-mail med
detaljerne i din klage til RaceBusinessFonden på adressen ovenfor. Vi vil behandle klagen og vende
tilbage.
Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Ændringer i denne databeskyttelsespolitik
Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest
opdateret den 3. marts 2020.

