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Politik og retningslinjer for anvendelse af data i Badminton Danmark 

 

Badminton Danmark (herefter BD) kontrollerer og godkender samtlige badmintonarrangementer i Danmark 

med deltagelse af 2 eller flere klubber, jf. Love for Badminton Danmark § 8 og besidder alle lyd- og billedret-

tigheder samt alle kommercielle og arrangementsmæssige rettigheder til disse badmintonarrangementer, jf. 

lovenes § 10. 

BD har derfor fastsat følgende regler for anvendelse af de generede/indsamlede data i forbindelse med afvik-

lingen af de pågældende badmintonarrangementer. 

Disse regler skal sikre, at de pågældende data af BD, BD’s partnere og samarbejdspartnere samt databehand-

lere anvendes og behandles korrekt i forhold til ejendomsretten til dataene, lovgivningen om bl.a. databeskyt-

telse, markedsføring mv. samt eventuel kommerciel udnyttelse af dataene. 

 

1.  Ejendomsret til data 

BD ejer alle data, som genereres/indsamles i forbindelse med at være optaget i/på BD's Sæsonplan/Sæ-

sonkalender. 

Det drejer sig i særdeleshed, men ikke eksplicit, om følgende data i forbindelse med: 

• Alle individuelle turneringer og holdaktiviteter, samt alle holdkampe og enkelte kampe. 

• Spilleprogrammer, resultatprogrammer, ranglister, sæsonplaner, holdturneringer, holdturneringsre-

sultater, kampe og kampe i holdkampe o. lign. 

Disse data er kendetegnende ved at være af særlig karakter og en nødvendighed for at drive badmintons-

porten som forbund. Sådanne data har en aktuel markedsværdi for badmintonsporten, som eksklusivt til-

falder BD at udnytte kommercielt. Den kommercielle anvendelse skal følge BD’s til enhver tid gældende 

Reklamepolitik.  

I forhold til internationale aktiviteter, afviklet i Danmark, er det bestemt i kontrakter med og regler fastsat af 

Badminton World Federation (BWF) og/eller Badminton Europe Confederation (BEC), i hvilket omfang BD 

har ejendomsretten og dermed retten til at udnytte disse data kommercielt. 

 

2.  Generering/indsamling af data 

Afvikling af alle BD godkendte aktiviteter, turneringer, stævner mv. skal foregå i et turneringsprogram, god-

kendt af BD. Sådanne turneringsprogrammer kan leveres af en databehandler, og herigennem indsamles 

spillemæssige data, som bl.a. danner baggrundsmateriale til BD’s ranglister, kampprogrammer, turnerings-

programmer, stævneprogrammer, holdturneringsrunder mv. 

• Alle individuelle kampe ved turneringer/stævner skal planlægges og afvikles ved brug af Cup2000. 

• Større Badminton Danmark mesterskaber i Danmark, samt internationale aktiviteter i Danmark 

planlægges og afvikles ved brug af Tournament Planner. 

• Alle holdturneringer/holdaktiviteter, herunder enkeltkampe, skal planlægges og afvikles ved brug 

af BadmintonPlayer. 
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3.  Visning af data 

BD har eksklusivt eneret til visning af alle indsamlede data, herunder elektronisk. 

• Data kan kun vises live og forskudt på BD godkendte platforme. 

• Data indsamlet fra såvel individuelle turneringer/stævner som holdaktiviteter vises på Badminton-

Player. 

For tredjeparts anvendelse og/eller visning af data kræves der samtykke/accept fra BD. 

• Anvendelsen må ikke krænke dansk lovgivning, og indholdet skal være sobert. 

• Krydssøgninger og visninger som følge af en krydssøgning ift. BD's data kan kun foretages og vi-

ses af BD. 

• Klubber, kredse og andre relevante lokalafdelinger kan uden samtykke/accept fra BD anvende og 

vise alle egne data fra egne aktiviteter på egne platforme. Videregivelse af data til andre parter 

kræver dog eksplicit samtykke fra BD. 

BD har eneret til relevant kommerciel udnyttelse af alle data. 

BD accepterer ikke at data vises eller udnyttes af tredjepart på en måde, der fremstår som kritisabel el.lign. 

 

4.  Privatlivspolitik 

BD’s til enhver tid gældende Privatlivspolitik gælder for de data, der omhandler personoplysninger. Denne 

privatlivspolitik gælder også for BD’s databehandlere. 


