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SIDST R EVIDER ET D. 24. MAJ 2018

P ERSONDATAP OLI TI K – GREAT
NORTHERN A/ S
Hos Great Northern A/S (”Great Northern” eller ”vi”) prioriterer vi
datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne persondatapolitik fastlægger
klare retningslinjer for Great Northern A/S’s måde at behandle dine
personoplysninger på, når du besøger vores hjemmeside, og vi tilstræber, at
du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Vi
behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik
og gældende lovgivning.

1. H VOR N ÅR IND S AM L ER V I, O G H VO RN ÅR AN VEND ER VI D IN E
P ER SO NO P L YS N IN G ER?

Vi indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
•

Når du ønsker at blive medlem af Great Northern Golf Club

•

Når du på anden vis kontakter os via telefon eller e-mail

•

Når du navigerer rundt på vores hjemmeside

Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt du frivilligt har oplyst dem,
for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement
eller oprettelse af en aftale relateret til vores golfklub. Vi gør opmærksom på, at
booking af golftid, green fee, træning m.v. sker gennem GolfBox applikationen
(ejet af GolfBox A/S).
Vi gør endvidere opmærksom på, at personoplysninger, du oplyser frivilligt o g
som i øvrigt behandles af Great Northern Golf Club i forbindelse med
administration af dit medlemskab ikke er underlagt denne persondatapolitik.
Du finder persondatapolitikken for Great Northern Golf Club her.
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Vi tager løbende billeder og/eller videooptagelser med henblik på at kunne dele
vores gæsters oplevelser på golfbanen eller i vores øvrige faciliteter. Dette sker
i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder vil vi indhente dit
samtykke, såfremt det er påkrævet.

2. H VOR D AN AN VE ND ER VI D IN E PE RSONOP LY SN IN GER?

Personoplysninger indsamles og anvendes til at besvare din henvendelse eller
udføre andre services, du har bestilt, herunder booking af green fee,
golftræning, indmeldelse i Great Northern Golf Club, reservation i vores
restaurant, booking af værelse m.v.
Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af
markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit
udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan
kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.
Billeder deles på vores hjemmeside og/eller sociale medier med henblik på at
dele vores gæsters oplevelser.
Great Northern A/S fører statistik over, hvilke områder af websitet vores
brugere besøger. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af
de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne
information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi kan ikke se, hvor du
kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site.
Du kan i øvrigt læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du
kan finde her.

3 . H VO R N ÅR VID ER E G IVE R VI D IN E P ER SO N O P LYS N IN G ER?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt og
kun i nødvendigt omfang for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om,
eller hvis du har givet dit samtykke.
Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører vi
samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med dit besøg ved Great
Northern A/S og /eller dit medlemskab og/eller din brug af vores golfklub, Great
Northern Golf Club; (ii) øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af
dit medlemskab og/eller brug af vores golfklub, herunder GolfBox A/S (ejer af
GolfBox- applikationen); eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge loven, en
domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Eksempelvis kan oplysninger
videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.
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Hvis vi deler billeder på sociale medier vil dette ske i henhold til gældende
betingelser for det pågældende sociale medie.

4. H VOR D AN B E SK Y TTER VI D INE P ERSO NOPL YSN I NGER?

Vi bestræber os bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine
personlige oplysninger.
Vi har implementeret rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for
at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet,
offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab,
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100% sikkerhed, og vi kan derfor ikke
garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt
forsøger at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til
oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

5. H VILK E RETTIGH EDE R H AR DU?

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig hos Great
Northern Golf Club, kan du rette henvendelse til os på info@greatnorthern.dk
eller telefonnummer +45 3333 7711.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis
det viser sig, at
disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om
at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid
gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere
behandling.
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300
København K, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk. Du kan finde mere
information på Datatilsynets hjemmeside her.

6. H VOR LÆN GE OPB E VA R ER VI D IN E P ER SONOP LY SN IN GE R?

Hos Great Northern gemmer vi alene dine personoplysninger, så længe det er
nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har
bedt om, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi
sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de
behandles til, afsluttes.
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7. H VAD SK ER DER, NÅR VI ÆNDRER DENNE
P ER SO ND ATAP O L IT IK ?

Vi opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre os, at vi
præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre os, at
vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at vi løbende vil opdatere
og ændre denne persondatapolitik. Den til enhver tid gældende version af denne
persondatapolitik kan findes ved at følge dette link.

8. L INK S TIL ANDR E WEB S ITE S M V.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede
websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller
deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du
besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med
hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante
politikker.

9. Æ NDR IN GER AF OPL Y SN IN GER , SPØR GSM ÅL M V.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som
vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der
behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, kan
du kontakte os på nedenstående adresse/telefon/mail:
Great Northern A/S
Great Northern Avenue 1
DK-5300 Kerteminde
Tlf. +45 3333 7711
Mail: info@greatnorthern.dk
Denne persondatapolitik blev sidst revideret den 24. maj 2018.

