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Privatlivs- og cookiepolitik - Dansk Forening for Persondataret 
Version - Juni 2022 

 
Dansk Forening for Persondataret (”Foreningen”, ”vi”, ”vores”) behandler en række 
personoplysninger om sine medlemmer, om hjemmesidebesøgende, om gæster ved 
arrangementer, som ikke er medlemmer (fx oplægsholdere og lignende) og om andre 
involverede i Foreningen (fx konsulenter, kontaktpersoner, samarbejdspartnere og lignende). 
I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan og på hvilket grundlag Foreningen behandler 
personoplysninger og cookies. 

 
Formål 
Formålene med vores behandling af personoplysninger er primært at kunne varetage 
medlemskabet, at organisere tilmeldinger, afvikling og evaluering af arrangementer samt at 
kunne administrere vores hjemmeside. Som led i afvikling af et arrangement, 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 af Foreningens arrangementer eller lignende være et selvstændigt formål. 

 
Derudover er formålet at kunne administrere Foreningen, herunder håndtering af 
gæsteinvitationer, løbende vedligeholdelse af hjemmeside, løbende drift og udvikling af 
Foreningen samt håndtering af henvendelser og lignende. 

 
Endelig er formålet at kunne iværksætte og vedligeholde tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger, håndtering af eventuelle 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. 

 
Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger: 

 
 

Kategorier af 
registrerede personer 

Kategorier af 
personoplysninger 

Juridisk grundlag for indsamling 

Medlemmer af 
Foreningen 

Navn, titel, 
arbejdsgiver/virksomhed, 
telefonnummer, e-mailadresse, 
hvilke arrangementer 
medlemmet er tilmeldt og 

For personlige medlemmer og 
indehavere af en personligt ejet 
virksomhed er det juridiske 
grundlag for behandlingen aftalen 
om medlemskab af Foreningen, jf. 
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  møder op til, medlemmets 
evaluering af arrangementer, 
kursusbeviser, og eventuelt 
registreringer om udnyttelse af 
rettighederne efter 
databeskyttelseslovgivningen, 
oplysninger om nyt 
ansættelsessted og nye 
kontaktinformationer samt 
betalingsinformationer i 
forbindelse med årligt 
kontingent 

databeskyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra b i, foreningens 
legitime interesser i at varetage de 
formål, som er oplistet ovenfor, jf. 
databeskyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra f samt 
bogføringsloven. 

 
For medlemmer, der er ansat hos en 
medlemsvirksomhed, er det 
juridiske grundlag foreningens 
legitime interesser i at varetage de 
formål, som er oplistet ovenfor, jf. 
databeskyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra f. 

 
Foreningen har en legitim interesse 
i, at kunne administrere 
medlemskab for medlemmer, 
herunder løbende udvikling, 
invitere til arrangementer, 
fremsende praktisk information og 
lignende 

Hjemmesidebesøgende Navn og e-mailadresse (ved 
henvendelse til Foreningens 
sekretariat). 

 
De typer personoplysninger, 
som Foreningen lagrer og tilgår 
gennem brug af cookies: 
Brugerindstillinger og- 
præferencer, interne 
serverinformationer, unikke 
identifikationskoder, 
oplysninger relateret til login- 
oplysninger (brugernavn og 
adgangskode), tidspunkt og 
varighed af besøg på vores 
hjemmeside, browsere og 
styresystemer samt IP- 
adresse(r). 

Foreningens legitime interesser i at 
optimere hjemmesidedrift, levere 
en hjemmeside, der lever op til 
brugernes forventningsamt for at 
kunne håndtere henvendelser 
fremsendt til Foreningens 
sekretariat, jf. 
databeskyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra f. 

 
Foreningen har en legitim interesse 
i, at kunne kontakte behandle din 
henvendelse via Foreningens 
sekretariat og udvikle 
hjemmesidens nødvendige 
funktioner. 

 
Ved brug af cookies indhentes 
samtykke hos den 
hjemmesidebesøgende, jf. 
cookiebekendtgørelsen. 
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Gæster ved 
arrangementer, som 
ikke er medlemmer (fx 
oplægsholdere og 
lignende) 

Navn, arbejdsgiver, e-mail, 
telefonnummer, adresse og 
andre nødvendige 
kontaktoplysninger 

Foreningens legitime interesser i at 
behandle oplysninger om gæster, 
oplægsholdere mv., jf. 
databeskyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra f. 

 
Foreningen har en legitim interesse 
i, at kunne kontakte oplægsholdere 
mv. med henblik på at 
koordination, praktisk information 
og lignende. 

Andre involverede i 
Foreningen (fx 
konsulenter, 
kontaktpersoner, 
samarbejdspartnere og 
lignende) 

Navn, arbejdsgiver, e-mail, 
telefonnummer, adresse og 
andre nødvendige 
kontaktoplysninger 

Foreningens legitime interesser i at 
behandle kontaktoplysninger om 
kontaktpersoner, 
samarbejdspartnere mv., jf. 
databeskyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra f. 

 
Foreningen har en legitim interesse 
i, at kunne vedligeholde og udvikle 
de opgaver, som Foreningen 
varetager, herunder at kunne 
kontakte konsulenter, 
samarbejdspartnere, osv. 

 
 
 

Kilder og frivillighed 
Personoplysningerne indsamles som udgangspunkt fra dig selv og/eller din arbejdsgiver. 
Foreningen kan også indsamle personoplysninger om dig fra offentlige registre eller lignende. 

 
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 
dit medlemskab eller imødekomme dine eventuelle forespørgsler til Foreningen. 

 
Databehandlere 
Foreningen anvender databehandlere til web-hosting og support samt til udsendelse af 
invitationer til arrangementer og tilmelding til samme. 

 
Databehandleren GreenWebdesign, beliggende i Danmark, anvendes til web-hosting og 
support, og Kromann Reumert varetager sekretariatsfunktionen for Foreningen. 

 
Opbevaringsperiode 
Foreningen sletter oplysninger om personlige medlemmer og indehavere af personligt ejede 
virksomheder løbende og senest tre år efter udmeldelse af Foreningen, dog opbevares 
oplysninger til brug for bogføring i fem år fra afslutningen af det løbende kalenderår. 
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Foreningen sletter oplysninger om medlemmer, der er ansat hos en medlemsvirksomhed, 
løbende og senest efter tre år fra registrering af din fratræden hos en arbejdsgiver, hvis du 
ikke er registreret som ansat hos en ny arbejdsgiver i mellemtiden. 

 
Foreningen opbevarer kontaktoplysninger om samarbejdspartnere, hjemmesidebesøgende, 
m.fl. så længe, at det er nødvendigt for at opretholde og forestå den nødvendige kontakt. 

 
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 
 

 
Cookiepolitik 

 
Hvad er en cookie? 
Cookies er små elektroniske datafiler, der lagres på den enhed (fx computer, tablet eller 
smartphone) du anvender til at besøge vores hjemmeside. Cookies hjælper f.eks. med at gøre 
internet-browsing bedre, lettere og mere målrettet mod dig og til at give Foreningen indsigt i, 
hvordan hjemmesiden anvendes, herunder hvilket indhold, der er stor interesse for, så vi kan 
udvikle hjemmesiden og vores forening. 

 
Cookies kan anvendes af Foreningen og af de tredjeparter, der fremgår af cookieoversigten, 
som du finder nedenfor. Cookies er passive filer og kan ikke bruges til at sprede virus, 
malware eller lignende skadelige programmer i dit terminaludstyr. Med cookies menes også 
andre lignende teknologier, der anvendes til samme formål. 

Ret til indsigelse 
Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation at gøre indsigelse mod behandling 
af personoplysninger, hvor grundlaget 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. 
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Hjemmesidens brug af cookies 
Cookies er nødvendige for at få vores hjemmeside til at fungere. Cookies hjælper os desuden 
med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette 
hjemmesiden til dine behov og interesser. 

 
Du kan se, hvilke services der sætter cookies og til hvilke formål under de forskellige 
kategorier nævnt i skemaet ovenfor. 

 
Foreningen lagrer og tilgår to forskellige typer cookies, når du anvender vores hjemmeside: 

• Sessionscookies; Sessionscookies er midlertidigt lagrede cookies, som slettes samtidig 
med, at du lukker din webbrowser (sessionen). 

• Vedvarende cookies; Vedvarende cookies er permanent lagrede cookies, som gemmes 
på din computer, indtil de slettes igen eller efter en bestemt periode. Se mere herom 
under ”Sletning og blokering af cookies”. Vedvarende cookies fornyes hver gang, du 
besøger vores hjemmeside. 

 
De typer informationer, som Foreningen lagrer og tilgår gennem brug af cookies ved din brug 
af hjemmesiden, er: 

• Brugerindstillinger og- præferencer 
• Interne serverinformationer 
• Unikke identifikationskoder 
• Personlige oplysninger relateret til login-oplysninger (brugernavn og adgangskode) 
• Geografiske og demografiske oplysninger 
• Tidspunkt og varighed af besøg på vores hjemmeside 
• Browsere og styresystemer 
• IP-adresser 
• 

 
Cookies og personoplysninger 

 
Da cookies kan indeholde personoplysninger, beder vi dig læse vores privatlivspolitik, som 
du finder ovenfor. 

 
Formål med lagring af cookies 
Overordnet anvender Foreningen følgende to kategorier af cookies med det formål at gøre 
din internetbrowsing bedre og mere effektiv: 

 
1. Nødvendige: Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved 

at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre 
områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse 
cookies. 

2. Marketing: Vi indsamler oplysninger om dine interesser, herunder hvilke sider og 
annoncer du klikker på, hvilke produkter eller ydelser du viser interesse for, eller 
køber, på denne og andre hjemmesider. For at kunne vise dig målrettede annoncer på 
denne og andre hjemmesider, samarbejder vi med andre virksomheder, som vi deler 
oplysninger med. Det kan du læse mere om herunder. 

 
Nærmere bestemt er formålene for foreningens anvendelse af cookies: 

• Optimering af vores besøgendes anvendelse af vores hjemmeside og optimering af 
funktionaliteten af hjemmesiden 
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• At gøre det muligt at logge automatisk ind på vores hjemmeside 
• Optimering af vores hjemmeside og tilknyttede applikationers ydeevne 
• Udarbejdelse af demografiske og brugerrelaterede statistikker til brug for optimering 

af vores hjemmeside 
• Visning af aktuelle nyheder og indhold fra Twitter 

Cookieoversigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvor længe bliver cookies gemt? 
Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En 
cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid 
udløber, bliver den automatisk slettet. 

 
Sessionscookies slettes automatisk, når du lukker din browser, mens vedvarende cookies først 
slettes efter et længere tidsinterval, eller når du selv sletter dem. Vedvarende cookies fornyes 
desuden, når du besøger vores hjemmeside. 

Vedvarende cookies lagres indtil, at du sletter dem. 

Anvendelse af cookies uden dit samtykke 
Foreningen må lagre eller tilgå cookies, der allerede er lagret i dit terminaludstyr, hvis én af 
de følgende betingelser er opfyldt: 

• Lagringen eller adgangen til oplysningerne sker alene med det formål at overføre 
kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet 

• Lagringen eller adgangen til oplysningerne er påkrævet for at sætte Foreningen i 
stand til at levere en informationssamfundstjeneste, som du udtrykkeligt har anmodet 
om 

 
Dette følger af bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011, også kaldet 
”cookiebekendtgørelsen”. 

 
Sådan afviser eller sletter du cookies 
Hvis du ikke ønsker, at Foreningen skal kunne lagre eller tilgå cookies på din enhed i 
forbindelse med dine besøg på vores hjemmeside, kan du blot lade være med at acceptere, 
at der anvendes cookies ved dit første besøg på vores hjemmeside. 

 
Du kan derfor altid afvise cookies ved at ændre indstillingerne i din browser på din computer, 
tablet eller telefon. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. 

Navn på 
cookie 

Udbyder Formål Type Udløb 

Wordpress Dansk Forening 
for 
Persondataret 

Anvendes med henblik 
på at få hjemmesiden til
at fungere 

Nødvendig 
(HTTP) 

Sessionscookie/indtil 
browser er lukket 

Widget Twitter Anvendes med henblik 
på at give dig som 
besøgende et overblik 
over relevante nyheder 
i et Twitter-feed 

Marketing 
(HTML) 

Permanent/indtil 
slettet af bruger 
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Du skal dog være opmærksom på, at hvis du blokerer eller sletter de cookies, der anvendes 
af vores hjemmeside, kan du være afskåret fra at anvende nogle af hjemmesidens 
funktionaliteter, herunder Twitter-feedet, som du finder på forsiden af vores hjemmeside. 

 
Hvis du tidligere har accepteret cookies, men du ønsker at slette disse cookies, kan du til hver 
en tid også gøre dette. Du kan også vælge at blokere cookies eller modtage en advarsel, før 
der lagres eller tilgås cookies. Der findes en guide herom på 
http://minecookies.org/cookiehandtering/. 

 
Vi beder dig være opmærksom på, at når du vælger at blokere, slette eller modtage advarsler 
som beskrevet ovenfor, sker det kun med virkning for den browser, som handlingen foretages 
fra. 

 
Du kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at trykke på det lille ikon 
nederst i venstre hjørne af hjemmesiden. 

 
Yderligere information om dine rettigheder 
Du kan læse mere cookies på http://minecookies.org/. 

 
Kontakt 
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information, brug af cookies 
og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte Foreningens 
sekretariat hos Kromann Reumert: 

 
Dansk Forening for Persondataret, c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 
2100 København Ø. 

 
Telefonnummer: 7012 1211 (spørg efter sekretariatet for Dansk Forening for Persondataret) 

E-mailadresse: persondataret@kromannreumert.com 

Foreningens CVR-nr.: 37 83 68 93 


