Privatlivspolitik
Formål med privatlivspolitik
Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler fra dig, og hvordan vi
behandler dine personoplysninger.
Fitness4yoy er ansvarlig for dine personoplysninger i forbindelse med den gældende
persondatalovgivning og behandler personoplysninger manuelt og ved hjælp af elektroniske
midler.

Typer af oplysninger
Følgende typer af personoplysninger opbevares og behandles af Fitness4you:
● Navn
● Adresse
● Kontaktinformation (mailadresse og telefonnr.)
● Medlemsnr.
● Betalingsinformation
● Evt. CPR‐nr.
Anvendelse af oplysninger
Opbevaring og perhandling af ovenstående personoplysninger er nødvendige i forhold til
registrering af gyldigt medlemskab hos Fitness4you. Disse personoplysninger sikrer, at det er
muligt for itness4you at levere tjenester til dig. Derudover sikrer opbevaringen af
personoplysninger, at den nødvendige kontakt mellem dig og Fitness4you kan inde sted.
Personoplysninger kan ligeledes anvendes til:
● Beskyttelse af Fitness4yous, vores kunders og anderes interesser og rettigheder
● Hjælp til at skabe, offentliggøre og forbedre indhold, så det blive mest relevant for dig
● Udvikling og forbedring af hjemmeside, portal og andre systemer med henblik på
forbedring af betjening
● Undersøgelser, herunder statistik‐ og analyseundersøgelser
● Generel overholdelse af enhver juridisk forpligtelse

Tredjepart
Hos Fitness4you anvendes leverandører for at gøre det nemmere at bruge din oplysninger
effektivt og sikre dig de bedste tjenester særligt i forbindelse med vores holdbookingssystem.
Derfor er det en nødvendighed at videregive oplysninger til tredjeparter. Følgende
omstændigheder er her gældende:
● Til leverandører og deres underleverandører, kontrahenter og agenter: Vi kan
engagere eller benytte andre virksomheder og personer verden over til at udføre
funktioner på vores vegne. Det kan eksempelvis omfatte administrative funktioner i
tilknytning til vores virksomhedsaktiviteter. Sådanne modtagere har kun adgang til de
oplysninger, der er påkrævet, for at de kan udføre deres funktioner, og de har ikke
tilladelse til at bruge sådanne oplysninger til andre formål. Sådanne modtagere er
underlagt kontraktlige krav om fortrolighed og forpligtelser vedrørende
databeskyttelse
● Hvis det kræves ved lov, deler vi dine oplysninger med statslige eller retshåndhævende
myndigheder, hvis vi efter eget skøn vurderer, at vi er forpligtet til det
● I tilfælde af virksomhedstransaktioner (f.eks. fusion, overtagelse, due diligence) kan
det være nødvendigt for os at videregive dine oplysninger

Datasikkerhed
De oplysninger, vi indsamler om dig, kan overføres til vores kunder, leverandører og deres
underleverandører, der fungerer som databehandlere uden for dit bopælsland og er placeret
inden for EU/EUD og sikre tredjelande (USA). Ved at opgive dine personoplysninger
accepterer du denne overførsel, lagring og behandling. Vi bestræber os på at træffe alle
foranstaltninger, der er rimeligt nødvendige for at sikre, at dine oplysninger bliver behandlet
sikkert og i henhold til denne politik.
Datasikkerhed
Du er ansvarlig for at behandle dine login‐oplysninger til portalen og især den adgangskode, vi
har givet dig, eller som du har valgt, strengt fortroligt. Du må ikke dele din konto med nogen
anden person.
Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine oplysninger, er overførsel af oplysninger via
internettet ikke 100 % sikkert, og vi kan ikke garantere for sikkerheden af de oplysninger, du
sender til portalen eller en tredjepart. Enhver overførsel sker for egen risiko. Når vi har
modtaget dine oplysninger og overført dem til en tredjepart, anvender vi strenge procedurer
og sikkerhedsfunktioner for at forsøge at forhindre uautoriseret adgang.

Tilgå/se/ændre oplysninger
På www. itness4you.dk/randers log in, kan du ændre den mail og mobilnummer.
Andre oplysninger kan ved behov ændres i receptionen i dennes åbningstid

Klagevejledning
Du har ret til at indgive en klage, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du inder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til dine oplysninger eller har brug for assistance vedrørende denne
politik, kan du sende en e‐mail til os via itness4youranders@gmail.com.

