Politikker om data- og billedmateriale
Indsamling, anvendelse og videregivelse af billedmateriale
I forbindelse med vores events, herunder Sejlsportsligaens, Youngsters’ samt WOW, tager vi fotos
og video af eventet og deltagerne. Dette materiale er situationsoptagelser, hvor selve eventen
eller aktiviteten er det egentlig fokus. Situationsoptagelser må selvsagt aldrig være krænkende.
Situationsoptagelser kan uden forudgående samtykke anvendes af arrangørerne og efter konkret
aftale af partnere og sponsorer, også til markedsføringsformål. Tilladelse hertil er en del af ’Notice
of Race’, som lyder: 16.1 ”Ved at deltage i Sejlsportsligaen overgiver enhver deltagers

besætningsmedlemmer automatisk til arrangøren og sejlsportsligaens sponsorer retten til at producere,
anvende, vise og formidle - når som helst efter eget valg – ethvert foto, billede, filmoptagelse eller live
optagelse til TV eller internet af personen og i forbindelse med stævnerne uden nogen form for
kompensation. Det påhviler deltageren at informere deltagerne (og i tilfælde af mindreårige
besætningsmedlemmer: deres forældre) herom. Dette gælder også tilsvarende visning af deltagerens og
dennes sponsorers logoer, navne og andet som måtte være rettighedsbeskyttet”. Alle 36 deltagende
klubber har givet tilsagn herom når de tilmelder sig den pågældende sæson.

Situationsoptagelser er en stor del af vores kommercielle arbejde, hvilket også betyder at de er
afgørende for, at vi forsat kan levere events og aktiviteter for sejlere i hele landet.
Mediemateriale, hvori deltagere optræder som en del af vores arrangementer, præsenteres
eksempelvis på hjemmeside, og særligt på sociale medier, som administreres af:
Danmarks Sejlsportsliga Aps eller
Danmarks Sejlsportsliga Forening.
Opbevaring af data og billedmateriale
Persondata, som vi indsamler, behandler og præsenterer gemmes på kontinuerlig basis. Dette er
tilladt jf. undtagelserne i persondataloven omkring samfundsmæssige, historiske og statistiske
data. Persondata opbevares i Nemtilmeld’s cloud, læs mere her:
https://sejlsport.nemtilmeld.dk/admin/terms/user_privacy_policy/. Derudover behandles al
information i overensstemmelse med gældende ’Persondatalov’.
Billed- og videomateriale fra vores arrangementer gemmes ligeledes på kontinuerlig basis. Dette
er tilladt jf. persondataloven om situationsbilleder. Billedmateriale opbevares på interne datadrev
og på online fotodelingsservices, såsom Dropbox.com (intern side) og Facebook.
Når en klub eller forening, deltager eller institution tilmelder sig overstående events, gives der
også samtykke til at bruge overstående.
Til videre inspiration om databehandling mm foreslås DGI’s hjemmeside: dgi.dk
Ønsker du at gøre indsigelse mod vores opbevaring og anvendelse af persondata og
billedmateriale, kan du rette henvendelse til info@sejlsportsligaen.dk

