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Behandling af personoplysninger hos Go´ form 

 

Dataansvarlige: 

Go´ form Kalundborg Aps 

Hareskovvej 19 E 

4400 Kalundborg 

Se. nr. 26 59 99 89 

Tel. 93 97 10 94 

info@go-form.dk 

 

Formålet med indhentning af personoplysninger: 

Go´ form indhenter personoplysninger fra vores kunder, til brug i vores medlemskartotek så vi kan opkræve 

vores kunder kontingent samt identificere vores kunder ved indtjekning i centret. Desuden sendes der SMS-

beskeder til kunder ang. vores holdtræning (fx ved aflysninger af hold) 

 

Hvilket personoplysninger hentes der af kunden: 

Go´ form indhenter disse oplysning: 

- Fornavn og efternavn 

- Adresse 

- Telefonnummer 

- Cpr. nummer 

- Bank oplysninger (reg. + konto nr.) 

- Person billede  

Disse oplysninger indtastes elektronisk i vores medlemssystem E-Club (Databehandler. Se mere under 

modtagere af personoplysninger) 

 

Modtagere af personoplysninger fra Go´ form: 

Vi videresender personoplysninger til disse samarbejdspartnere: 

- Exerp Aps (Eclub) som er vores databehandler  

- Lindorff Danmark A/S som håndterer vores inkasso sager  

- Proløn som er vores lønsystem  

Alle personoplysninger sendes via sikkerlinjer eller sikker post via e-mail. 
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Opbevaring af dine personoplysninger: 

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til 

vores indsamling. Vi gennemgår periodisk vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer 

mere end højst nødvendigt. 

Kundens rettigheder: 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

oplysninger om dig. 

- Du har ret til at se de oplysninger vi har på dig 

- Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet 

- Du har ret til at få slettet oplysninger vi har på dig. Visse oplysninger er dog påkrævet i forbindelse 

med opkrævning af kontingent via Betaling Service samt identificering. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med en måde, vi behandler dine 

personoplysninger på 

 

Generel beskrivelse af tekniske og sikkerhedsforanstaltninger: 

Fysisk materiale der indeholder personoplysninger opbevares i aflåst skab, som kun er tilfældigt for 

personale hos Go´ form. 

Vores computere i receptionen er desuden installeret med koder, så mappe med personoplysninger ikke 

kan åbnes uden brug af kode. Vores medlemssystem(eclub) er også opdateret så medlemsoplysninger ikke 

er tilgængeligt uden koder.  

Go´ forms IT-leverandør har i deres databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne 

tekniske og sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger ikke misbruges eller de kommer 

uvedkommende til kendskab. 

Vores kunder/medlemmer informeres og acceptere skriftligt et samtykke ved indmeldelse, om vores vilkår 

og brug af deres personoplysninger. Vores vilkår står desuden på vores hjemmeside og udleveres også ved 

indmeldelse. 

Samtykke som er en del af vores medlemsvilkår og som vores kunder skriver under på ved indmeldelse: 

- Go´ form indhenter personoplysninger bl.a. navn, adresse, telefonnummer, cpr. nr., bankoplysninger 

og person billede. Disse oplysninger hentes så vi bl.a. kan oprette Betaling Serviceaftale via Nets 

samt identificer dig som medlem. Oplysningerne opbevares sikker i vores system og videregives kun 

til vores samarbejdspartner i forbindelse med kontingent opkrævning. 

- Du kan altid for indblik i de oplysninger Go´ form har på dig og du kan altid få slettet dine 

oplysninger. Visse oplysninger er dog påkrævet i forbindelse med opkrævning af kontingent via 

Betaling Service samt identificering. 

- Ved dette samtykke giver du samtidigt Go´ form tilladelse til at sende SMS beskeder til dig i 

forbindelse med holdtræning og ved diverse informationer. 
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