DATAPOLITIK
REPEAT opbevarer alle personligt indtastede oplysninger under sikre forhold i optil 3 år efter endt medlemskab
hvorefter alle oplysninger slettes eller anonymiseres. Ingen informationer deles med tredje part.
Hjemmesiden er drevet og ejet af: REPEAT A/S • CVR 37393959 • Borups Allé 45, 2200 København N. • www.repeat.dk • +45 27625180

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
• Ret til at se oplysninger (indsigtsret) • Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
• I særlige tilfælde ret til at få slettet, begrænset eller gøre indsigelser mod de informationer der er indsamlet i tråd med lovgivningen.
For yderligere information eller klager om vores håndtering af dine data, se www.datatilsynet.dk
Når du benytter www.repeat.dk indsamler vi følgende personoplysninger:

Cookies

Persondatapolitik

Videoovervågning

www.repeat.dk anvender cookies til statistiske
forhold vedrørende besøg, samt oplysninger om
køn, alder, geografi og interesser, med henblik på
at sikre en optimal brugeroplevelse. Der indsamles ikke personlige oplysninger i cookies.

REPEAT respekterer den gældende persondatalovgivning. Alle personlige data opbevares under
sikre forhold. Ved køb af medlemskab registreres
de oplysninger du angiver i vores medlemskabssystem.

Ved at bruge repeat@fitness.dk kan du vælge at
accepterer, at vi benytter cookies til ovennævnte
formål.

Ved køb gemmes ligeledes dit CPR nummer med
henblik på identifikation ved misbrug og doping.
Vi opbevarer dine oplysninger i op til 3 år efter dit
medlemskab er ophørt. Herefter slettes personoplysningerne, og færden anonymiseres.

Da REPEAT i visse timer af døgnet er ubemandet,
benyttes videoovervågning 24 timer, dog undtaget
omklædningsrum.
Videoovervågningen
benyttes kun i tilfælde af tyveri, misbrug eller
overfald hos medlemmer eller ansatte, og
optagelserne slettes 2 uger efter optagelsesdato.

Cookies fornyes hver gang du besøger
repeat@fitness.dk og kan slettes fra dit eget
device hvis du ikke ønsker de er aktive længere.

REPEAT A/S er dataansvarlige.
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