Persondatapolitik
Hvad er personlige data, og hvad er behandling af personoplysninger?
Personlige data er alle former for oplysninger, som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk
person i dit liv. For eksempel kan billeder og lydoptagelser, der behandles i computeren, være
personlige data, selvom der ikke er nævnt navne. Krypterede data og forskellige typer af
elektroniske identiteter (f.eks. IP-numre) er personlige data, hvis de kan knyttes til fysiske
personer. Behandling af personoplysninger er alt, hvad der sker med personlige data. Enhver
handling, der er taget med personlige data, er en behandling, uanset om den udføres
automatiseret eller ej. Eksempler på fælles behandlinger er indsamling, registrering, organisation,
strukturering, opbevaring, behandling, overførsel og sletning.

Hvem er ansvarlig for de personlige data, vi indsamler?
DBTA | Danish Business Travel Association, CVR DK25008987, Frederiksborggade 15, 3., 1360
København | e-mail: dbta(@)dbta.dk
Hvornår behandler vi dine personlige oplysninger?
DBTA behandler dine personlige oplysninger, når du tilmelder dig, registrerer dig til et af vores
møder, kurser og webinars, tilmelder dig vores nyhedsbrev, ansøger om ansættelse eller på anden
måde kontakt os. Vi kan også behandle dine personlige oplysninger til markedsføringsformål.

Hvorfor behandler vi dine personlige oplysninger?
DBTA behandler dine personlige oplysninger, når du bliver medlem eller tilmelder dig
vores aktiviteter eller nyhedsbreve. De personlige oplysninger, du opgiver, er registreret i
vores registreringsdatabase og bruges dels til at håndtere medlemsforholdet samt
fakturering af kontingent og evt. andre ydelser iflg. aftale.
Fra tid til anden kan vi også behandle dine personlige data til markedsføringsformål. Du kan til
enhver tid modsætte dig denne behandling.
Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?
DBTA deler dine personlige erfaringer med andre medlemmer af foreningen. De er også
tilgængelige i nogle af de administrative værktøjer, vi bruger (se nedenfor).
Personoplysninger bliver ikke videregivet til tredjemand, hvis det ikke specifikt er angivet, da
dataene blev indsamlet. Personlige data kan dog videregives i forbindelse med love eller
regulering.
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Fra hvilke kilder henter vi dine personlige oplysninger?
De oplysninger, som DBTA har, er dem, du giver os, eller vi indsamler fra dig baseret på dit køb og
hvordan du bruger vores tjenester.

Hvem deler vi dine oplysninger med?
o
o
o
o
o

ZOHO (CRM og nyhedsbreve)
e-conomic (økonomi system til fakturering og bogføring)
Revisor Steffen Papsø, Rådgivning og Revision
StandOutMedia (hjemmeside leverandør med hosting)
Survey Monkey (ved tilmelding til møder og i visse tilfælde til surveys)

Hvor behandler vi dine personlige oplysninger?
Vi tilstræber, at dine personoplysninger behandles inden for EU / EØS, og alle vores egne itsystemer er placeret inden for EU / EØS. I tilfælde, hvor personoplysninger behandles uden for EU
/ EØS, garanteres beskyttelsesniveauet enten ved en beslutning fra EU-Kommissionen om, at det
pågældende land sikrer et passende beskyttelsesniveau eller ved brug af såkaldte passende
sikkerhedsforanstaltninger. Eksempler på passende beskyttelsesforanstaltninger er godkendt
adfærdskodeks i modtagerlandet, standardkontraktsklausuler, bindende selskabs interne regler
eller beskyttelse af privatlivets fred.

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?
Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores
engagement, dvs. levere tjenesten, produktet eller kurset, fakturaen osv.
DBTA bevarer dine personlige oplysninger, indtil du ønsker at fjerne dataene, og ikke længere end
ét år efter, at medlemskabsforholdet udløber. Derudover har vi brug for nogle oplysninger til at
opfylde kravene i den nuværende skattelovgivning, hvilket betyder at fakturadata er gemt i 5 år.
Hvis du accepterer at dine personlige oplysninger forbliver i længere tid, bevarer vi dine personlige
oplysninger, indtil du ønsker at slette oplysningerne.

Hvad har du for rettigheder som registreret?
Du har altid ret til at anmode om oplysninger om, hvilke personlige oplysninger DBTA har gemt om
dig eller kontakte os for at få flere oplysninger om registreringsdatabasen. Du kan til enhver tid
tilbagekalde dit samtykke, og vi vil slette alle dine personlige oplysninger. Du har også ret til at
anmode om, at personlige oplysninger ændres, rettes eller suppleres. For mere information, fjern
eller anmode om ændring af personlige oplysninger, kontakt os.
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Hvad er cookies og hvordan anvender vi dem?
Læs mere via dette LINK.

Kan du selv styre brugen af cookies?
Ja, læs mere via dette LINK.

Hvordan beskyttes dine personoplysninger?
Vi bruger it-systemer til at beskytte privatlivets fred, privatliv og adgang til personlige data. Kun de
personer, der rent faktisk har brug for at behandle dine personlige oplysninger for at opfylde vores
angivne formål, har adgang til dem.

Hvordan kontakter du os med spørgsmål om databeskyttelse?
dbta(@)dbta.dk eller +45 4017 2520.
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