Privatlivspolitik for medlemmer af Dansk Forening for Persondataret
Version: 14. januar 2019
Dansk Forening for Persondataret (”foreningen”) behandler en række oplysninger om sine
medlemmer. I denne privatlivspolitik forklarer vi, hvordan foreningen behandler personoplysninger.
Personoplysninger
Foreningen behandler personoplysninger om navn, titel, arbejdsgiver/virksomhed, telefonnummer, e-mailadresse, hvilke arrangementer medlemmet er tilmeldt og møder op til, medlemmets evaluering af arrangementer, kursusbeviser, og eventuelt registreringer om udnyttelse af rettighederne efter databeskyttelseslovgivningen, oplysninger om nyt ansættelsessted
og nye kontaktinformationer.
Personoplysningerne indsamles fra dig selv og din arbejdsgiver.
Formål
Formålene med behandlingen er at varetage medlemskabet, at organisere tilmelding, afvikling og evaluering af arrangementer. Som led heri kan vi videregive medlemslisten til de myndigheder eller virksomheder, der står for et arrangement og tilmelding dertil, når det ikke er
foreningens sekretariat, der står for det. Derudover kan markedsføring være et formål.
Derudover er formålene at overholde gældende lovgivning og varetagelse af andre legitime
formål, herunder overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og
dokumentation, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til
individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre,
håndtering af inspektioner og forespørgsler fra Datatilsynet, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter, og når behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares.
Juridisk grundlag for behandlingen
For personlige medlemmer og indehavere af en personligt ejet virksomhed er det juridiske
grundlag for behandlingen aftalen om medlemskab af foreningen, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i
Databeskyttelsesforordningen, foreningens legitime interesser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i Databeskyttelsesforordningen i at varetage de formål, som er oplistet ovenfor, og bogføringsloven.
For medlemmer, der er ansat hos en medlemsvirksomhed, er det juridiske grundlag foreningens legitime interesser, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i Databeskyttelsesforordningen i at varetage
de formål, som er oplistet ovenfor.
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Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Konsekvensen af, at du ikke giver personoplysningerne, er at vi ikke kan varetage medlemskabet.
Databehandlere
Foreningen anvender databehandlere til webhosting og udsendelse af invitationer til arrangementer og tilmelding til samme.
Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab varetager sekretariatsfunktionen for foreningen.
Opbevaringsperiode
Foreningen sletter oplysninger om personlige medlemmer og indehavere af personligt ejede
virksomheder løbende og senest 3 år efter udmeldelse af foreningen, dog opbevares bogføringen i 5 år fra afslutningen af det løbende kalenderår.
Foreningen sletter oplysninger om medlemmer, der er ansat hos en medlemsvirksomhed, løbende og senest efter 3 år fra registrering af din fratræden hos en arbejdsgiver, hvis du ikke
er registreret som ansat hos en ny arbejdsgiver i mellemtiden.
Rettigheder
Som registreret har du følgende rettigheder (på de vilkår og med de undtagelser, der følger
af lovgivningen):
▪ Retten til indsigt i personoplysningerne
▪ Retten til at få ændret ukorrekte og misvisende personoplysninger
▪ Retten til at blive glemt
▪ Retten til at få begrænset behandlingen af personoplysninger
▪ Retten til dataportabilitet
▪ Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
▪ Retten til at klage til Datatilsynet – se www.datatilsynet.dk
Ret til indsigelse
Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation at gøre indsigelse mod behandling
af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. Foreningen må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre foreningen påviser
vægtige, legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og
frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver
tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring,
må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine
rettigheder, er du velkommen til at kontakte foreningens sekretariat hos Bruun & Hjejle:
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Dansk Forening for Persondataret, c/o Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab, Nørregade 21,
1165 København K,
Telefonnummer: 33 34 50 00 (spørg efter sekretariatet for Dansk Forening for Persondataret)
E-mailadresse: persondataret snabel-a bruunhjejle.dk (@ og fjern mellemrummene)
Foreningens CVR-nr.: 37 83 68 93
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