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Brugerbetingelser 

”Træning på Farmen” er et træningskoncept hvor vi primært træner udendørs. 

Træningskonceptet er et fællesskab, hvor vi investerer de penge vi får ind fra hold og camps, til udbygning 

af faciliteter, indkøb af nyt udstyr og vedligeholdelse. 

For at kunne træne på Farmen, skal du oprette dig som bruger i vores booking system, som du kan finde på 

www.skebycoaching.dk/booking  

Der er ingen binding ved oprettelsen, da konceptet indebærer at du betaler pr. gang du træner på Farmen. 

Betingelserne som du godkender ved oprettelsen af din bruger profil, er gældende for alle brugere oprettet 

fra den 1. januar 2020.  

 

§1 GENERELT 

Følgende betingelser er gældende for din brugeroprettelse i ”Træning på Farmen” fra den 1. januar 2020.  

Alle priser og lignende vil altid kunne findes på vores prisside på vores hjemmeside. Vi gør opmærksom på, 

at ændringer af priser og betingelser kan forekomme, hvilket du kan læse mere om under § 1A. 

Din bruger oprettelse er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Hvis der sker ændringer af dit 

navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved din bruger oprettelse, 

skal du straks opdaterer din bruger profil i vores booking system. Du er som bruger ansvarlig for, at 

”Træning på Farmen” til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse. 

Ved oprettelsen af en bruger profil accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også husets 

regler, ”Træning på Farmens” gældende regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser 

om ændringer og beskeder pr. e-mail. 

§ 1A ÆNDRING AF BRUGERBETINGELSER OG PRISER 

”Træning på Farmen” forbeholder sig retten til løbende at ændre brugerbetingelserne samt priser. Sådanne 

ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor. 

De til enhver tid gældende priser og lignende vil altid kunne findes på vores prisside. 

Ændringer i priser og lignende kan forekomme i følgende situationer: 

”Træning på Farmen” foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan 

omfatte udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere 

træningsredskaber. 

Priserne reguleres som følge af samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, 

indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, indkøb af udstyr og lignende. 

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra ”Træning på Farmens” forøgede 

omkostninger. 

Ændringer i ”Træning på Farmens” bruger betingelser kan forekomme i følgende situationer: 

http://www.skebycoaching.dk/booking
https://www.fitnessworld.com/dk2/priser
https://www.fitnessworld.com/dk2/husets-regler
https://www.fitnessworld.com/dk2/husets-regler
https://www.fitnessworld.com/dk2/datapolitik
https://www.fitnessworld.com/dk2/priser
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Det er nødvendigt for at sikre, at ”Træning på Farmen” overholder lovgivningen.  

Uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet ved opslag på ”Træning på Farmens” 

hjemmeside www.skebycoaching.dk  

Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 30 dage før ændringen 

træder i kraft ved opslag på vores hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, 

dvs. d. 1.  

 

§ 2 INDMELDELSE 

Du kan oprette en bruger profil i ”Træning på Farmen”, ved at oprette dig ind online via vores hjemmeside 

www.skebycoaching.dk/booking .  

 

§ 2A BRUGER OPRETTELSE NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT 

For at oprette en bruger profil skal du være fyldt 14 år.  

Hvis du som forælder, opretter en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af 

brugerbetingelserne.  

 

§ 3 PRISER 

Du kan se oversigten over ”Træning på Farmens” priser og ydelser på vores hjemmeside under menu 

”Priser”.  

 

§ 3A PERSONLIG TRÆNING, CAMPS, KLIPPEKORT, GAVEKORT OG VÆRDIKUPONER 

Når du har en bruger profil, kan du tilkøbe personlig træning. Camps, hold osv.  

Når du har en bruger oprettelse, er det yderligere også muligt at købe et klippekort, månedsabonnement 

og lignende. Du kan benytte klippekortet til alle hold (dog ikke OCR-træning). Klippekortet har en løbetid på 

3 måneder. Det er ikke muligt at forlænge løbetiden og eventuelle ubrugte klip fra klippekortet refunderes 

ikke.  

Gavekort, klip, abonnementer eller værdikupon til ”Træning på Farmen” kan ikke ombyttes til produkter 

eller kontanter. 

 

§ 9 FORTRYDELSESRET 

Ved køb af en camp, event eller lignende har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, købet/bestillingen 

blev oprettet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller 

nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.  

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til: Nils.Skeby@Mail.Tele.dk  

http://www.skebycoaching.dk/
http://www.skebycoaching.dk/booking
mailto:Nils.Skeby@Mail.Tele.dk
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Du skal som bruger bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Hvis 

du benytter dig af din fortrydelsesret, har ”Træning på Farmen” ret til at kræve forholdsmæssig betaling for 

de udgifter der er afholdt til den pågældende ydelse. Et eventuelt betalt depositum vil ikke blive 

refunderet. 

 

§ 10 HUSETS REGLER OG ANDRE BESTEMMELSER 

I tilfælde af brud på bruger betingelserne, instruktørernes anvisninger eller husets regler, kan ”Træning på 

Farmen” til enhver tid lukke din bruger profil med øjeblikkelig virkning. ”Træning på Farmen” forbeholder 

sig også retten til at foretage en politianmeldelse ved gentagende eller grov overtrædelse af 

brugerbetingelserne. 

 

§ 10B HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE 

Al træning sker på eget ansvar. Du er som bruger på Farmen selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, 

der tillader deltagelse i aktiviteter hos ”Træning på Farmen”. ”Træning på Farmen” tager ikke ansvar for 

personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk 

erstatningsret på området. 

 

§ 10C HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE 

 

SIKKERHED 

1. Før et løb/træning/hold/events: 

En deltager på Farmens løb/træning/events/camps er ansvarlig for hans/hendes egen fysiske sikkerhed op 

til et event. Hvis løb/træning/events/camps går galt, kan Farmen ikke holdes ansvarlig for de aktiviteter, 

som er skyld i skaden. Hvis en deltager bliver skadet i forbindelse med opvarmningen til et 

løb/træning/events/camps, kan Farmen ikke holdes ansvarlig for den opståede skade. 

2. løb/træning/hold/events: 

Sikkerhed på forhindringsbanen og eventuel løbe rute foregår på eget ansvar. Farmen kan ikke holdes 

ansvarlig for nogen slags skader grundet terrænoverflader, bevoksning, allergiske reaktioner osv. Deltagelse 

i Farmens løb/træning/hold/events betyder løb offroad, på naturlige stier samt andre steder, der ikke 

nødvendigvis er menneskeskabte. 

3. Sikkerhed på forhindringerne: 

Sikkerheden og brugen af menneskeskabte forhindringer foregår på eget ansvar. 

Sørg altid for at følge instruktørens instruktioner. Hvis du er i tvivl, spørg da altid instruktøren eller ledelsen 

for råd og vejledning før gennemførsel af forhindringen. Farmen vil ikke holdes ansvarlig for skader, der 

måtte opstå grundet et forsøg på at gennemføre en forhindring eller lignende. 

4. Efter et løb/træning/events/camps: 

https://www.fitnessworld.com/dk2/husets-regler
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Farmen kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader, der angiveligt er relateret til deltagelse på 

løb/træning/events/camps. Blå mærker, mindre sår osv. kan forventes ved deltagelse i 

løb/træning/events/camps, derfor vil alle krav om ansvar blive afvist. 

5. Generelle sikkerhedsforanstaltninger: 

Farmen har opsat en hjertestarter på Ladens nord side. I tilfælde af, at der skulle opstå skader forefindes 

der isposer og første hjælp kasse i Laden. 

6. Materielle sikkerhedsbetingelser: 

Farmen kan ikke holdes ansvarlig for ødelagt materiel, gadgets, elektroniske enheder osv. Hvis du f.eks. 

vælger at medbringe en eller flere gadgets, såsom GoPro eller fitness tracker, bærer du selv det fulde 

ansvar for disse. 

7. Svømning: 

Nogle Farmen-events indeholder forhindringer, hvor svømning er nødvendigt, grundet dybt og/eller åbent 

vand. Som en del af sikkerhedsprotokollen, sørger Farmen for det nødvendige antal livreddere ved disse 

forhindringer. Vi anbefaler deltagere med dårlige svømmeevner at deltage i løb, som ikke inkluderer 

svømning. Hverken livreddere stillet til rådighed af Farmen eller Farmen selv kan holdes ansvarlig for 

ulykker/skader/dødsfald. 

 

§ 11 LOVVALG OG VÆRNETING 

Alle køb er underlagt dansk ret. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de 

danske domstole. 

En klage over en ydelse eller et hold, kan indgives til Nils.Skeby@Mail.Tele.dk .  

 

§ 12 FORCE MAJEURE  

Omstændigheder, der ikke er af sådan beskaffenhed, at ”Træning på Farmen” ved købets afslutning burde 

have taget dem i betragtning, såsom ved brand, krig, epidemier, pandemier, undtagelsestilstand, Den 

Danske regnings direkte indgriben i vores pe5rsonlige frihed eller lignende, er at betragte som force 

majeure. 

I tilfælde af aflysning pga af force majeure eller myndighedspåbud, som Farmen ikke kan pålægges ansvar 

for, er der ikke mulighed for refundering eller erstatning af betaling til løb/træning/events/camps. 

 

§13 UNDERRETNING OM INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER (GDPR) 

”Træning på Farmen” (Skeby Coaching) indsamler og behandler en række oplysninger om dig i forbindelse 

med din bruger oprettelse. Vi er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine 

personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningens regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi 

modtager oplysninger om dig fra dig selv.  

mailto:Nils.Skeby@Mail.Tele.dk
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I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du 

velkommen til at kontakte os. 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

”Træning på Farmen” (Skeby Coaching) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi 

har indsamlet og behandler om dig. Du kan kontakte os på: Nils.Skeby@mail.tele.dk   

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Formålet med behandlingen er at håndtere din bruger oprettelse, så du får den bedst mulige 

træningsoplevelse, fra du opretter dig og i hele oprettelsens løbetid. 

  

Behandlingerne dækker således over indmeldelse, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelser, 

varslinger og opsigelse. Desuden behandles for nogle medlemmer ligeledes andre træningsydelser og 

samtaler. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:  

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til 

et eller flere specifikke formål. 

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til 

opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af 

foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. 

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en 

retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige 

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den 

dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes 

interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af 

personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn. 

Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan 

fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol. 

Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold. 

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-

nummer ved samtykke. 

Reglerne i tv-overvågningsloven.  

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen  

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af 

interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der 

begrunder behandlingen, er, at ”Træning på Farmen” (Skeby Coaching)  har behov for at sende oplysninger 

til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, foretage visse 

behandlinger i markedsføringsøjemed samt foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed. 

3. Kategorier af personoplysninger  

mailto:Nils.Skeby@mail.tele.dk
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Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at have et træningsmedlemskab hos os. Så 

for langt de fleste brugere vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom 

kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, 

videoovervågning og købsoplysninger. Derudover behandler vi – med dit samtykke – oplysninger om dit 

personoplysninger med henblik på entydig identifikation. Såfremt vores medlemmer begår strafbare 

handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af 

anlæggelse og gennemførelse af retssager. For medlemmer der benytter camps eller personlig træner, vil 

der muligvis blive behandlet følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, såfremt disse 

medlemmer samtykker. 

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger  

Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder:  

Bruger data – op til 3 år 

Forsikringssag - Afslutning af sag + 3 år 

Finansielle transaktioner - Sidste transaktion + 5 år 

Markedsføring – op til 3 år 

Gæld - Ophør af gældsforhold + 3 år 

 

6. Retten til at trække samtykke tilbage  

I de situationer, hvor vores behandlingsgrundlag er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit 

samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i 

punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af 

dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 

tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.  

7. Dine rettigheder  

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

oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, 

samt en række yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 

almindelige generelle sletning indtræffer.  

Ret til begrænsning af behandling - Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger 

begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – 

bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres 

gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  
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Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 

personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du 

kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine 

personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse 

personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk.  

 

8. Klage til Datatilsynet  

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

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og 

om ophævelse af direktiv 95/46/EF. 

2  Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 

behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) 

3  Lov om tv-overvågning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1190 af 11. oktober 2007 (med senere ændringer) 

 

 

 

https://www.fitnessworld.com/dk2/www.datatilsynet.dk

