
Persondatapolitik for Repatriate the Children - Denmark 

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god 
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi 
behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.  

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens 
legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at 
opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller 
når du beder os om det. 

Sådan behandler vi dine personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger:  

1. Medlemsoplysninger 
 Almindelige personoplysninger, f.eks. kontaktoplysninger som navn, adresse, 

indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse.  
2. Oplysninger om frivillige 

 Almindelige personoplysninger, f.eks. kontaktoplysninger som adresse, 
telefonnummer og mailadresse 

Vi indsamler oplysningerne fra dig.  

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).  

Lovlige grunde til at behandle personoplysninger om dig er: 

 At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger 
 At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig 
 At loven stiller krav om, at vi behandler dine personoplysninger 
 At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine personoplysninger 

Formålene med at behandle personoplysninger om foreningens medlemmer er: 

 At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev 
 At vi kan drive foreningens aktiviteter – herunder planlægge, gennemføre og følge op på 

dem 
 At opfylde lovgivning 
 At kunne levere varer, du har bestilt 
 At administrere din relation til foreningen 

Formålene med at behandle personoplysninger om foreningens frivillige er: 

 At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen 
 At vi har overblik og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer 
 At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende 
 At administrere din relation til foreningen 

 

 



Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens 
berettigede og legitime interesser, som er: 

 At håndtere dine medlemsrettigheder f.eks. på generalforsamlingen i henhold til 
foreningens vedtægter 

 At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen – herunder betale kontingent 
mv. 

 At kunne planlægge og afholde faglige og sociale arrangementer og aktiviteter  

Dine rettigheder 

Du har efter de databeskyttelsesretlige regler en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
dine oplysninger. 

- Du har ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) 
- Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (rettelse) 
- Du har ret til at få slettet dine oplysninger om dig (sletning) 
- I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset 
- Du har også mulighed for at gøre indsigelse mod Repatriate the Children – Denmark’s 

ellers lovlige behandling af dine personoplysninger 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på 
www.datatilsynet.dk.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi sletter personoplysninger om dig et halvt år efter, at dit medlemskab eller dit arbejde som frivillig 
er ophørt.  

Klage 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Repatriate the 
Children – Denmark behandler dine personoplysninger på. Se mere på www.datatilsynet.dk.  

Flere oplysninger 

Du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til Repatriate the Children – Denmarks behandling af 
dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Du finder vores 
oplysninger nedenfor: 

Repatriate the Children – Denmark 
c/o Advokaterne Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod 
Skindergade 23 
1159 København K 


