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DAI Landsstævne
DAI Tennis afholder landsstævne i Kløvermarken 8.-9. september.
Husk at ATK medlemmer kan deltage gratis.
Læs mere og tilmeld jer her. Seneste tilmelding 1. september.

  

 
Finaler
Finaler i klubmesterskaber lørdag d. 15. september. Kom ned og se de spændende finaler, og hyg dig lidt med dine
klubkammerater.

  

 

Husk nu at tilmelde jer til klubfesten
Håber du/I vil komme, så vi kan få en festlig og fornøjelig aften.
Tilmelding kan ske her
 

EUs persondataforordning og ATK
Som følge af EU's nye persondataforordning, har vi været nødt til at stramme op på vores udstilling af
personoplysninger.
 
Derfor skal nye medlemmer (medlemmer indmeldt efter 18. maj 2018), positivt tilkendegive, at navn, telefonnummer
og mailadresse må vises i medlemsoversigten. Medlemsoversigten kan kun ses af medlemmer af klubben.
 



 

Gamle medlemmer behøver ikke foretage sige noget. Her opererer vi med ”stiltiende samtykke”.
 
Det skal nævnes, at hvis nye medlemmer ikke giver samtykke til at oplysningerne kan vises, kan man ikke deltage
i turneringer, fordi man ikke kan findes. Og spilmakkere kan have svært ved at finde en, hvis man ikke, som
minimum, viser navn.
 
Man retter sine oplysninger efter følgende fremgangsmåde:
 
1. Klik på banebooking og login
2. Vælg ATK - Arbejdernes Tennisklub
3. Vælg menupunktet ”Dine oplysninger” i topmenuen
4. Vælg ”Medlemsoplysninger” i venstremenuen
5. Klik på fanen ”Persondata” foroven
6. Tillad visning af ”Navn”. Herefter gives mulighed for at vise telefonnummer og email.
7. Klik på knappen ”Opdater medlemsoplysninger”
 
Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte Lene Baltzer Petri på lbl@aes.dk

  
  

 

     

 

Afsender:
Arbejdernes Tennis Klub
Genforeningspladsen 54
2400 København NV
atk@atk-tennis.dk
www.atk-tennis.dk

   

     
     

Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse mail, venligst svar på denne mail med "avmelding" i emnefeltet. Eller, klik på følgende link:
avmelding

ATK Tennis
Genforeningspladsen



Copenhagen, 2400
DK

Read the VerticalResponse marketing policy.


