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Dataansvarlig
Når du er kunde i Hunters Game, gemmer vi visse data om dig. Det betyder, at Hunters Game er
dataansvarlig og dermed ansvarlig for, at informationer om dig håndteres korrekt og sikkert.
Dine data vil aldrig blive videregivet til 3. part eller blive brugt i andre sammenhænge end herunder
listet.

Hvilke informationer gemmes
Vi gemmer kun oplysninger, du som vores kunde eller modtager af Hunters Games nyhedsbrev har
givet samtykke til. Det gælder specifikt:
Modtager du kun vores nyhedsbrev, gemmer vi følgende data:
- Fornavn og efternavn
- Email-adresse.
Er du medlem af Hunters Game og/eller skyder du med bue&pil eller riffel hos Hunters Game, gemmer
vi følgende data:
- Fornavn og efternavn
- Evt. adresse
- Email-adresse
- Telefonnummer
- Aftaler om services – dvs. hvilke typer aktiviteter, du har booket hos os, og hvornår disse har
foregået
- Hvorvidt du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os.
Skyder du med pistol hos Hunters Game (personfølsomme data), gemmer vi følgende data:
- Kopi af pas eller kørekort
- adresse
- Email-adresse
- Telefonnummer
- CPR-nummer
- Serienummer på anvendte våben
- Antal skud og kaliber
- Aftaler om services – dvs. hvilke typer aktiviteter, du har booket hos os, og hvornår disse har
foregået
- Hvorvidt du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os.

Hvorfor vi gemmer disse data
Årsagen til at vi gemmer disse data er følgende:
- For at kunne indgå en aftale med dig og gemme aftalen i vores kalender
- For at kunne udsende påmindelser og bekræftelser til dig på vores aftale
- For at kunne oprette en faktura til dig
- For at kunne se dine tidligere og fremtidige aftaler således at jvi kan yde den bedst mulige service.
- For at kunne leve op til gældende lovkrav som f.eks. Bogføringsloven
- For at opfylde de sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes ved alle skydninger i organisationerne
DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Skytteunion, og som enten er bestemt ved lov eller vedtaget
af organisationerne med det formål at øge sikkerheden.

“Retten til at blive glemt”
Hunters Game gemmer dine oplysninger i 5 år fra din sidste aktivitet, indtil du ønsker dem ændret,
slettet, eller ønsker at trække samtykket tilbage.
Du kan altså til enhver tid ændre eller slette dine data hos os. Dog vil data tilknyttet faktura eller
skydning med pistol blive gemt så længe, som gældende lov kræver disse oplysninger gemt i systemet
jf. ovenfor.
Du kan ændre eller slette dine data, eller trækker samtykket tilbage, ved at benytte knappen “Ret min
profil” på vores bookingside.
Ønsker du at få dine data udleveret kan det ske ved at rette henvendelse til os på
info@huntersgame.dk

Dataportabilitet
Dine persondata og eventuelt personfølsomme data kan på dit forlangende sendes til dig eller en
dataansvarlig i en anden virksomhed direkte fra Klik I/S, der ejer Klikbook.dk, som hoster vores
bookingsystem. Formatet vil være CSV-fil. Anmodningen skal være afsendt fra din egen email-adresse
til info@klikbook.dk.
Kryptering
Dine data og eventuelt andre personfølsomme data er krypteret med TLS/SHA-256.
Vi benytter SSL / Https-sikkerhed.
Har du spørgsmål til vores håndtering af data, kan du altid kontakte os.
Med venlig hilsen
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