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Halliwick Samarbejdet i Danmark (HASAM) 

 

Privatlivspolitik 
 

VI TAGER DIN DATABESKYTTELSE ALVORLIGT  
 

HASAM behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der 

fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og 
gennemsigtig behandling. 

 
1. Dataansvarlig og databehandler 
 
HASAM er en sammenslutning af personer, klubber og institutioner, som kender Halliwick® Konceptet og 
som går ind for dets anvendelse. 

 
HASAMs formål er at fastholde Halliwick® Konceptets holdningsmæssige grundidé og i muligt omfang at 
højne standarden indenfor undervisningen i Halliwick konceptet gennem følgende foranstaltninger: 

 
a. Fastlægge indhold og niveau for de forskellige kurser og opstille fælles retningslinjer herfor. 

b. Fremskaffe, udarbejde og levere ensartet og kvalificeret kursusmateriale til disse kurser. 

c. Gennem møder og udsendelser af information at styrke samarbejdet mellem de, der arbejder 
efter Halliwick Konceptet.  

d. Medvirke til en fordeling af kurserne på landsdele og tidspunkt, og fordele undervisnings-
opgaverne mellem de godkendte undervisere. 

e. Fastlægge regler for afvikling af svømmestævner efter Halliwick-princippet om ”svømning med 
tidshandicap” i Danmark. 

f. Varetage kontakten til og samarbejde med International Halliwick® Association (IHA), og til 

udenlandske Halliwick organisationer tilknyttet IHA. 

g. I samarbejde med IHAs Senior Lecturers sørge for uddannelsen af kvalificerede undervisere 
til kurser i Halliwick konceptet. 

HASAM er dataansvarlig og databehandler, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overens-
stemmelse med lovgivningen. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler person-
oplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser i vores organisationsarbejde. Vi 
behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi 

sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 
 
Hasams hjemmeside og kursusregistreringer ligger hos One.com. Dermed er One.com også databehandler. 
Du kan læse One.com’s databehandler aftale her:  
https://www.one.com/static/info/data-processing-agreement-da.pdf 
 

Alle personoplysninger du giver os, behandles og opbevares på sikre (kodeords- og firewall-beskyttede) 
servere. 
 
2. Kontaktoplysninger: 
 
 Halliwick Samarbejdet i Danmark - HASAM 

Adresse: Toftevej 17, 7620 Lemvig 

CVR: 17557637 
Mail: Hasam@halliwick.dk 
Website:www.halliwick.dk 

 
De dataansvarlige er HASAM’s forretningsudvalg (FU). 
HASAM’s FU medlemmers kontaktoplysninger fremgår af medlemsbladet og på hjemmesiden. 
 

 
 
 

https://www.one.com/static/info/data-processing-agreement-da.pdf
mailto:Hasam@halliwick.dk
file:///C:/Users/pedersenh04/AppData/Local/Temp/www.halliwick.dk
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3. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger 
 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt: 

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger

 (interesseafvejningsreglen) 
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig 
• Behandling efter lovkrav 
• Behandling med samtykke  
 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser: 
 

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne 
behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser, som vi indsamler og opbevarer, 
i forbindelse med opfyldelse af gensidig aftale om medlemsskab af HASAM, deltagelse på et kursus i 
Halliwick® Konceptet eller som underviser i Konceptet. 
Vi behandler dine personlysninger på baggrund af den aftale, vi har indgået (jf persondataforordningen art 
6, stk. 1 b.), når du: 

 

- Ansøger om medlemskab  
 

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder ift. Årsmødet og 
udsendelse af medlemsblad.  

• Opfyldelse af medlemspligter, herunder kontingentopkrævning og betaling 
• Æresmedlemmer vedr. udsendelse af medlemsblad.  

• Kursister får efter Halliwick Grundkursus ca. et års gratis medlemskab af HASAM.  
• Brug af situationsbilleder, i henhold til datatilsynets definition om situationsbilleder, taget i regi af 

HASAM til brug i medlemsbladet eller undervisningsmaterialet. 
 
- Melder dig som kursist på instruktørkurser, som underviser, eller som medlem af HASAM’s 

forretningsudvalg (FU)  
 

• Behandling af de oplysninger, som er nødvendige for deltagelsen i Hallliwick kurser, og i hvervet 
som underviser eller som FU-medlem (jf. Persondata-forordningen art. 6 stk. 1 a), om opfyldelse 
af lovkrav samt administration af din relation til os.  

• Instruktører kan kun bestå kurset og få kursusbevis, hvis de accepterer at blive evalueret bl.a. via 

foto- og videooptagelser.  
• Foto- og videooptagelser anvendes kun i undervisning og evaluering af undervisningen på kurset, 

medmindre der skriftligt er givet samtykke om andet.  
 
- Indvilliger i at være svømmer på et kursus 
 

• I uddannelsen af instruktører i Halliwick Konceptet deltager svømmere i praktikkerne. Når du 
melder dig som svømmer til et kursus, giver du eller en forælder eller værge, samtykke til, at vi 
må give oplysninger til kursisterne, på det konkrete kursus, i forhold, som er af betydning for 

undervisningen. 
• Foto- og videooptagelser anvendes i undervisning og evaluering af undervisningen på kurset, og vi 

beder altid om et skriftligt samtykke til dette. 
 
- Uddanner dig til og/eller virker som International Halliwick® Association’s Recognised Trainee 

Lecturer, Lecturer, Senior Lecturer og HASAM’s FU medlem 
 

• Behandling af de oplysninger, som er nødvendige for at evaluere og godkende trainees. 
• Opbevaring af de oplysninger, som er nødvendige for at kunne dokumentere hvem, der er 

International Halliwick® Association’s Recognised Trainees Lecturers, Lecturers og Senior Lecturers, 
og hvornår. 

• Behandling og opbevaring af de oplysninger, der er nødendige for at dokumentere hvem, der tegner 
HASAM og udgør forretningsudvalget og bestrider poster. 

• Behandling og opbevaring af de oplysninger, der er nødvendige for bl.a. honorarudbetaling, 
kørselsgodtgørelse og refundering af udlæg. 

 
4. Kategorier af personoplysninger: 
 

4.1 Medlemsoplysninger, herunder også Æresmedlemmer  
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Almindelige personoplysninger: 
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, 

og e-mailadresse. 
 Evt. tilhørsforhold til klubber, institutioner og organisationer. 

Situationsbilleder. 

 
4.2 Kursister  

Almindelige personoplysninger: 
Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. 
Fulde navn og fødselsdato indsamles og opbevares til anvendelse på det internationale 
kursusbevis sammen med en kursistliste med navn og bopæls by. 
Andre oplysninger: tilknytning til lokale klubber, institutioner. 

Situationsbilleder til Halliwisen. 
 

 Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
 Betalingsoplysninger (ved egenbetaling). 
 Oplysninger om behov for særlig kost eller lign. (slettes efter kurset). 

Portrætbilleder (Se punkt 7 ang. samtykke). 

Evalueringsskemaer fra kursister behandles anonymt. 

 
4.3 Kursusmateriale der udleveres til alle deltagere på kurset  

Almindelige personoplysninger: 
 Deltagerliste: navn, bopælsby og e-mail (mulighed for samkørsel). 

Undervisere: navn, adresse, e-mail og mobil. 
 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
Portræt billede i kursusmateriale billeder og videoklip anvendt på andre kurser, anvendes 
kun efter konkret skriftlig samtykke. 
 

4.4 Svømmere, som deltager i kursets praktik: 
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
Skriftligt samtykke til foto- og videooptagelse i forbindelse med kursusforløbet, som 

beskrevet under punkt 7. 
Evalueringsskemaer om svømmerens færdigheder i vand til anvendelse på kurset. 

 
4.5 International Halliwick® Association’s godkendte Trainee Lecturers, Lecturers og Senior Lecturers 

Almindelige person-oplysninger: 
Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. 

 
 Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

Cpr-nummer og Betalingsoplysninger (ved honorarudbetaling, kørselsgodtgørelse og udlæg). 
Uddannelser i Halliwick konceptet. 
Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder efter- og videre-
uddannelser. 

 

4.6 HASAM’s FU 
 Almindelige personoplysninger: 
 Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, og e-mailadresse. 
  Tilknytning til lokale klubber og institutioner. 
 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
Cpr-nummer og Betalingsoplysninger (ved honorarudbetaling, kørselsgodtgørelse og udlæg). 

 
5. Brug af billeder 

 
Offentliggørelse af billeder anses normalt for en behandling af personoplysninger. Et billede med andre 
personer er derfor oplysninger om disse personer. 

 
Situationsbilleder, der må offentliggøres uden samtykke, defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en 

situation er det egentlige formål med billedet. Dette kan for eksempel være et billede af en gruppe aktivitet 
eller undervisningsstiuation, hvor ikke en enkelt person, men undervisningen er i fokus, kan konkret 
betegnes som et situationsbillede. 
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Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke 
med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet 

kommercielt øjemed. Billederne skal med andre ord være harmløse ud fra en normal betragtning. 
 
Portrætbilleder, der er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, bliver aldrig 

brugt i Halliwisen, på hjemmesiden, til kursusmateriale eller andet, uden et konkret skriftligt samtykke. 
 
Vi følger altid reglerne om brug af billeder på datatilsynets hjemmeside. 
 
6. Her indsamler vi oplysninger fra: 
 
Normalt får vi oplysningerne fra dig eller dine forældre eller din værge. 

Ved tilmeldinger til kurser kan det være fra klub- eller institutionsledelsen.  
Billeder og video fra kurser og aktiviteter, tages af underviserne eller HASAM’s FU. 
 
7. Samtykke 
 
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. 

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, i de tilfælde hvor det er nødvendigt for at behandle dine 

personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække 
det tilbage ved at give os besked om det. 
Ved brug af video- og billedmateriale i undervisningen, indhenter vi altid samtykke fra dig eller evt. din 
værge. Ved billeder af børn, indhenter vi samtykke fra en forælder. Ved billeder af unge mellem 15 og 18 
år, indhenter vi samtykke fra både den unge og en forældre. Udgangspunktet for børn og unge er 

tidsbegrænsede tilladelser.  
 
8. Videregivelse af dine personoplysninger  
 

• Vi videregiver ikke personoplysninger til markedsføring. 
• Du giver specifik tilladelse til anvendelsen af Video- og billedmateriale i undervisning. Dette 

materiale bruges ikke ud over det, der er aftalt i samtykkeerklæringen og videregives ikke til 

trediepart uden konkret aftale. 
 

Overførsel af oplysninger til International Halliwick ® Association (IHA): 
 

• HASAM’s FU overfører almindelig kontaktoplysninger for HASAM og HASAM’s FU.  
• For IHA recognised Trainee Lecturers, Lecturers og Senior Lecturers videregiver HASAM deres 

persondata til IHA. 
 
9. Tredjeparts websteder  
 
Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts websteder 
politik eller praksis omkring personoplysninger. 
 

10. Opbevaring af dine personoplysninger  
 
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine person-
oplysninger som medlem af foreningen, som kursist, som underviser og som FU-medlem: 
 

10.1  Medlemmer og kursister 

I alle tilfælde opbevares dele af dine personoplysninger i overensstemmelse med 

bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. 

Herefter slettes de. 

10.2 Kursister 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i 

overensstemmelse med følgende kriterier: 

• Af praktiske og administrative hensyn (gratis medlemskab) opbevarer vi dine almindelige 

oplysninger i op til 1 år og 3 måneder efter kursets gennemførelse.  
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• Kopi af kursusbeviser med navn og fødselsdato opbevares kontinuerligt sammen kursusliste 

med navn og bopælsby. 

10.3  Honorarlønnede undervisere og FU-medlemmer 

Vi vil opbevarer dele af dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i 
overensstemmelse med følgende kriterier: 

 
• Bogføringsbilag, herunder f.eks. honorarbilag, i overensstemmelse med bogføringslovens § 

10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. 

• Liste med navne og relevante årstal over IHA recognised lecturers og senior Lecturers 
opbevares kontinuerligt. 

• Bevaring af navneoplysninger med historisk værdi. 
 

11. Opdatering af persondata 
 
Da HASAM´s virke og service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse 

om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysninger ovenfor til at meddele os dine 
ændringer.  
 

12. Sikkerhed 
 
HASAM beskytter din persondata og har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder 

instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive 
ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 
 
13. Dine rettigheder 
 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om 
dig: 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
• Retten til indsigt i egne personoplysninger 
• Retten til berigtigelse 
• Retten til sletning 
• Retten til begrænsning af behandling 
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
• Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig 
til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, 
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt 
som muligt. 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning og de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk  
 
14. Klage til Datatilsynet 
 
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarlig forening, såfremt du er utilfreds med vores 
behandling af dine personoplysninger.  
Du har ret indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndigheden: Datatilsynet, hvis du er utilfreds 

med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk  
 
15. Revidering af privatlivspolitikken 

 
Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden ved at udgive en ny version på vores hjemmeside. 
Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer. Ved 

ændringer vil datoen nederst i privatlivsbeskyttelsespolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende 
privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores web-site. Ved væsentlige ændringer vil vi orientere herom i 
medlemsbladet. 
     25. maj 2018 
     HASAM’s Forretningsudvalg 
 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

