PERSONDATAPOLITIK - HYDR ESPORT APS CVR 38716972
VERSION 1.0. GÆLDENDE FRA 15. MARTS 2018
IDENTITET PÅ DEN DATAANSVARLIGE
Denne privatlivspolitik gælder for behandling af personoplysninger hos HYDR eSport,
Rosenkæret 22A, 2860 Søborg.
INDSAMLING AF DATA
Når du opretter et medlemskab hos HYDR eSport, indsamler og behandler HYDR eSport
oplysninger om dig. Hos HYDR eSport indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er
nødvendige for at administrere dit medlemskab og for at levere de bedst mulige ydelser til dig,
f.eks. i forbindelse med holdsammensætning, organisering af turneringer, intern positionering af
ranglister mv.
Hvis du har accepteret, at vi må kontakte dig i markedsføringsmæssig sammenhæng,
vil vi behandle dine oplysninger med henblik på at udarbejde og fremsende relevant
markedsføringsmateriale til dig som medlem. Vi behandler dine oplysninger på baggrund af
den indgåede aftale mellem dig og HYDR eSport (Jf. HYDR eSports indmeldelsesblanket og
medlemsbetingelser).
MODTAGERE AF DINE OPLYSNINGER
HYDR eSport videregiver ikke oplysninger om dit medlemskab til tredjepart uden dit samtykke.
OPBEVARINGSPERIODE
HYDR eSport opbevarer oplysningerne om dig i op til 3 år efter dit medlemskab er ophørt.
Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne
ikke længere kan identificere dig.
DINE RETTIGHEDER
Når HYDR eSport registrerer personoplysninger om dig, har du ret til at:
•

Få indsigt i dem

•

Anmode om berigtigelse

•

Gøre indsigelse mod at indsamlingen og behandlingen af dem finder sted

•

Begrænse behandlingen af dem

•

Få dem slettet under visse forudsætninger

•

Gøre brug af rette til dataportabilitet

•

Hvis du har givet samtykke til behandling af oplysninger i markedsføringsøjemed, har du ret
til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid

•

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over HYDR eSports behandling af dine oplysninger

VIDEOOVERVÅGNINGSPOLITIK
Hos HYDR eSport har vi stor tillid til, at vores medlemmer er ærlige og følger vores husregler.
Derfor anvender vi kun i meget begrænset omfang video som dokumentation – det værende i
tilfælde af tyveri, overfald og lign. for medlemmer/ansatte.
Vi beholder optagelserne i op til 30 dage efter optagelsesdato og videregiver dem kun til politiet
i kriminalitetsopklarende øjemed.
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COOKIEPOLITIK FOR WWW.HYDR-ESPORT.COM
Hvad er en cookie?
Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde
nødvendige for at levere services på hjemmesiden. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes
på brugerens it-udstyr (pc, tablet, smartphone eller lignende), så udstyret kan genkendes.
Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af
hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke
indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige
programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som
står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks.
analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra
andre parter, end den som ejer hjemmesiden.
Nogle cookies gemmes kun på brugerens it-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben
(sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når
brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente
cookies typisk fornyes.
Cookies på hydr-esport.com
På www.hydr-esport.com bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver
brugt. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.
Førsteparts-cookies
Hydr-esport.com anvender ingen førsteparts-cookies.
Tredjeparts-cookies
Hydr-esport.com anvender Google Analytics som statistikværktøj på sitet samt Instragram.
Google Analytics giver os mulighed for at følge en session rundt på sitet, og giver Hydr-eSport
mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans. Instagram anvendes til integration mellem
platformene og potentielt til målretning af annoncering.
Hvordan fjernes/undgås cookies?
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på
dit it-udstyr. Hvis du anvender en pc, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne
[CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Hvis det ikke virker, eller hvis du eksempelvis anvender en MAC, skal du
klikke på linket ved den browser, som du anvender:
2Internet Explorer
•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome

•

Opera

•

Safari

•

Flash cookies

Hvorfor informerer vi om cookies?
Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om hvilke cookies, der afsættes på
brugerens it- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse
om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres
terminaludstyr” (i daglig tale cookie-bekendtgørelsen).
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146417
Har du spørgsmål om cookie?
Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os på e-mail:
medlem@hydr-esport.com
COOKIEPOLITIK FOR HYDRESPORT.MENTO.CLUB
Hvad er Mentoclub?
Mentoclub fra Texity.NET er det klubsystem, som HYDR eSport anvender til at administrere sine
medlemmer.
Cookies på hydresport.mento.club
Du kan læse Mentoclubs Persondata- og cookiepolitik her: https://www.hydresport.mento.club/
cookies/
KONTAKT
Spørgsmål og henvendelser vedrørende HYDR eSports behandling af dine oplysninger skal ske
til HYDR eSport pr. mail medlem@hydr-esport.com
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