
SportLogs privatlivspolitik 
 
Her kan du læse om hvilke oplysninger SportLog indsamler om dig, og hvordan de håndteres. 
For at benytte SportLogs funktioner skal du nederst på denne side godkende, at du har læst og 
forstået vores samtykkeerklæring. 
 
Hvilken type oplysninger indsamler SportLog om mig? 
SportLog har mange funktioner og mængden af data, der indsamles om dig, afhænger af hvilke af 
SportLogs funktioner du og din klub benytter. 
 
Den data der gemmes i SportLog om dig leveres dels af dig selv. Det kan f.eks. være i form af 
adresseoplysninger, dagbøger, kalenderaftaler, målsætninger, beskeder, kropsdata, 
kompetencecirkler, fysbookinger og lignende oplysninger. 
Dataen kan også leveres af dine undervisere i form af skadeshistorik, fremmødehistorik, referater 
af personlige samtaler, screeninger og lignende oplysninger. 
 
SportLog gemmer også automatisk informationer (cookies) om hvilke bokse du har åbnet, så de 
igen er åbne, når du besøger samme side på SportLog. Har du valgt at huske dine login-
oplysninger, så gemmes de også i cookies. Alle disse oplysninger gemmes på din egen computer og 
ikke på SportLogs server. 
 
Hvem har adgang til oplysningerne om mig? 
Det er vigtigt at forstå, at SportLogs styrke er at give overblik over træning, målsætning m.m. for 
dig og dine undervisere. Derfor har dine undervisere adgang til dine oplysninger i SportLog. 
 
Vær derfor opmærksom på, at hvis du f.eks. opretter private aftaler i din kalender i SportLog eller 
skriver private kommentar til dine træningsdagbøger, så vil dine undervisere kunne se disse 
oplysninger. 
 
SportLog IVS udbydder platformen sportlog.dk som flere klubber/kommuner/virksomheder 
benytter. Det er klubben/kommunen/virksomhedens ansvar at begrænse de enkelte underviseres 
adgang til kun de hold/deltagere de har ansvaret for i klubben, og kun have et begrænset antal 
brugere, der har superbruger- og administratorrettigheder i SportLog. 
 
Hvordan håndteres oplysningerne? 
Alle oplysninger gemmes på SportLogs servere, der er placeret i EU. Forbindelsen mellem dig og 
serverne er krypteret med et SSL-certifikat (som f.eks. også benyttes ved kortbetaling på nettet). 
Vi tager daglige backups af dataen som opbevares på geografisk adskilte lokationer. De enkelte 
kontier er beskyttet med brugernavn og kodeord (minimumskrav: 8 tegn, små og store bogstaver 
samt tal). Det er dit eget ansvar at benytte et så sikkert kodeord som muligt. 
SportLog IVS videregiver aldrig dine data til tredjepart. 
 
Hvad hvis jeg ikke føler mig tryg under SportLogs rammer? 
Du kan ikke benytte SportLog, hvis du ikke godkender samtykkeerklæringen. Kan du ikke indfinde 
dig under de rammer SportLog tilbyder skal du kontakte din klub/kommune/virksomhed for at 



aftale, hvordan I så kommunikerer og håndterer dine data. 
Ønsker du senere at blive slettet på SportLog, skal du ligeledes kontakte din 
klub/kommune/virksomhed, der kan slette din profil og dine oplysninger på SportLog. 
Du kan under punktet "Opsætning" i SportLog eksportere dine data i et letlæseligt format (.xls). 
 
Gældende lovgivning og vores funktioner ændres med tiden. Hvis vi beslutter at opdatere vores 
privatlivspolitik, slår vi ændringerne op på SportLog. Hvis vi væsentligt ændrer vores måde at 
behandle dine personoplysninger på, giver vi dig forudgående meddelelse eller, hvis det er et 
lovkrav, anmoder om dit samtykke, før vi implementerer ændringerne. 
 


