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1. INTRODUKTION
Denne persondatapolitik er gældende for alle de oplysninger, som du giver til os og/eller som vi indsamler
om dig, enten som led i et medlems-/bidragsyderforhold, som frivillig eller som bruger af vores tjenester,
såsom når du benytter vores hjemmeside.
I denne politik kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler om dig, hvor længe vi opbevarer dem,
hvilke rettigheder du har, med mere. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, hvis der er
oplysninger, som du ikke kan acceptere. På dib.dk kan du altid finde den gældende version.
Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og
Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv
95/46/EF med tilhørende regulering.
I tillæg hertil er ”Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne oplysninger”
(databeskyttelsesloven), som blev vedtaget d. 17. maj 2018.

2. DATAANSVARLIG
Den dataansvarlige organisation for behandlingen af dine persondata er:
DIB
Klosterport 4T, 4. sal
8000 Aarhus C
Tlf.: 52 99 92 36
E-mail: dib@dib.dk
CVR nr.: 13167230
Alle spørgsmål vedrørende denne politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende
overholdelse kan rettes til ovenstående organisation.

3. HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI OM DIG?
Alt efter om du er medlem, bidragsyder, modtager vores nyhedsbrev, bruger vores hjemmeside eller søger
en stilling hos os, bruger vi dine oplysninger til forskellige formål. Vi indsamler ingen følsomme persondata1

Følsomme persondata er: Race, etnisk oprindelse, politisk eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige
tilhørsforhold, genetisk data, biometrisk data med henblik på entydig identifikation, helbredsoplysninger, seksuelle
forhold eller orientering.
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om dig, men modtager i visse tilfælde nogle, såsom i ansøgninger, CV eller andet materiale. Vi opfordrer til
at undlade følsomme persondata i materiale sendt til DIB, da vi ikke bruger disse i nogen dele af vores
databehandling.
Medlemmer
Som medlem indsamler vi følgende persondata fra dig: Navn, e-mailadresse samt registrerings- og
kontonummer. Hvis du overfører kontingentet via MobilePay, indsamler vi dit navn og de fire sidste cifre af
dit mobilnummer.
Modtagere af vores nyhedsbrev
Som modtager af vores nyhedsbrev indsamler vi kun din e-mailadresse. I tilfælde, hvor du modtager vores
nyhedsbrev i kraft af dit medlemskab hos DIB, se venligst under ’Medlemmer’ i afsnittet ovenfor.
Bidragsydere
Hvis du giver os et bidrag, indsamler vi dit navn samt registrerings- og kontonummer, hvis du overfører via
bankoverførsel, eller navn og de fire sidste numre af dit mobilnummer i tilfælde, hvor du overfører via
MobilePay.
Brugere af vores hjemmeside
Når du bruger vores hjemmeside, anvender vi ikke dine persondata. Til gengæld gør vi brug af
tredjepartstjenester (Google, Mailchimp, Knightlab og Dropbox), der gør brug af cookies. Læs mere om
dette under 5. Cookies.
Ansøgere til stillinger hos os
Når du ansøger en opfordret eller uopfordret stilling hos DIB, indsamler vi følgende persondata: Navn,
adresse, e-mailadresse, mobilnummer, fødselsdato, ansøgning, CV og billede.
Frivillige
Er du frivillig hos DIB, indsamler vi dit navn, e-mailadresse og mobilnummer.

4. HVAD ER FORMÅLET MED AT BEHANDLE DINE PERSONDATA?
Afhængigt af om du er medlem, bidragsyder, frivillig, bruger vores hjemmeside eller modtager vores
nyhedsbrev, er vi forpligtede til at behandle dine persondata, så vi dels kan give dig de ydelser, du
efterspørger, og vi dels kan leve op til vores forpligtelser som organisation.
Medlemmer
Er du medlem hos os, anvender vi dine persondata til at:
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•

Kunne administrere dit medlemskab, herunder at opkræve kontingent

•

Kunne sende nødvendig information om medlemskab, herunder udsende nyhedsbrev og inviterer
til generalforsamling

Modtagere af vores nyhedsbrev
Som modtager af vores nyhedsbrev, anvender vi dine persondata til at:
•

Kunne udsende DIBs nyhedsbrev

•

Kunne holde overblik og udarbejde statistik over omfanget af tilmeldte til vores nyhedsbrev

Bidragsydere
Giver du os et bidrag, anvender vi dine persondata til at:
•

Regnskabsførelse i henfør til bogføringsloven

Brugere af vores hjemmeside
Når du bruger vores hjemmeside, anvender vi ikke dine persondata. Til gengæld gør vi brug af
tredjepartstjenester (Google, Mailchimp, Knightlab og Dropbox), der gør brug af cookies. Læs mere om
dette under 5. Cookies.
Ansøgere til stillinger hos os
Som ansøger til en af vores stillinger eller hvis du sender en uopfordret ansøgning anvender vi dine
persondata til at:
•

Kunne udvælge og ansætte ansøgere

•

Kunne tage kontakt til relevante uopfordrede ansøgere

Frivillige
Når du er frivillig hos DIB, anvender vi dine persondata til at:
•

Almindelig kontakt i forbindelse med vores aktiviteter

5. COOKIES
DIB bruger selv ingen cookies, men har enkelte indlejrede funktioner fra en tredjepart; Google, Mailchimp,
Knightlab og Dropbox. Disse bruger alle cookies.
Cookie navn

Udbyder

Levetid

Cookie beskrivelse

1P_JAR

Google

2 måneder

Bruges til at indsamle brugerstatistik
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CONSENT

Google

20 år

Fortæller Google at cookies er accepteret

NID

Google

6 måneder

Bruges til at huske brugerens præferencer såsom:
sprog

IDE

Google

2 måneder

(DoubleClick)

Anvendes af Google DoubleClick til at registrere og
rapportere om hjemmesidebrugerens handlinger
efter at have set eller klikket på en af annoncørens
annoncer. Formålet er at måle effekten af en annonce
samt at målrette annoncer til brugeren.

_AVESTA_ENVIRONMENT

Mailchimp

20 minutter

Denne cookie gør det muligt at se, om du åbner
nyhedsbrevet og klikker på links i nyhedsbrevet.

_ga

Mailchimp

2 år

Bruges til at skelne mellem brugere.

Knightlab
_gat

Mailchimp

10 minutter

Bruges til at drosle hastigheden på forespørgsler

_gid

Mailchimp

10 minutter

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre
statistik over hvordan den besøgende bruger

Knightlab
_utma

Knightlab

hjemmesiden.
2 år

Indsamler data om antallet af gange en bruger har
besøgt hjemmesiden samt datoer for første og
seneste besøg. Anvendes af Google Analytics.

_cfduid

Knightlab

1 år

Anvendes af indholds-netværket Cloudflare til at
identificere betroet webtrafik.

_utmz

Knightlab

6 måneder

Indsamler data om hvor brugeren kom fra, hvilken
søgemaskine der blev brugt, hvilket link der blev
klikket på og hvilke søgeord, der blev brugt. Anvendes
af Google Analytics.

_utmb

Knightlab

30 minutter

Registrerer et tidsstempel med det præcise tidspunkt,
hvor brugeren kommer ind på hjemmesiden.
Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang
tid et besøg på hjemmesiden varer.

_utmt

Knightlab

10 minutter

Bruges til at drosle hastigheden på forespørgsler

_utmc

Knightlab

Når du lukker

Registrerer et tidsstempel med det præcise tidspunkt,

browseren

hvor brugeren forlader hjemmesiden. Anvendes af

4

Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg
på hjemmesiden varer.
Uc_session

Dropbox

Når du lukker
browseren

Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har
mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis
du gør det, så vil hjemmesiden muligvis ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke
personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige
oplysninger udover, hvad der fremgår af denne politik.

6. HVORFOR HAR VI LOV TIL AT INDSAMLE DINE PERSONDATA?
Når du bliver medlem hos os, givet os et bidrag, bliver frivillig, bruger vores hjemmeside, modtager vores
nyhedsbrev eller søger om en stilling hos os, så behandler vi dine persondata til de formål beskrevet i 4.
Hvad er formålet med at behandle dine persondata?. Vi kan også behandle dine persondata, hvis du har en
forespørgsel forud for, at vi indgår kontrakt. Det juridiske grundlag for at behandle disse oplysninger har
hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), da behandlingen af dine persondata er nødvendig
for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler eller lignende forud for
din eventuelle indgåelse af aftale med os.
I visse tilfælde er vi også retligt forpligtede til at behandle persondata om dig. Det kan eksempelvis være i
henhold til bogføringsloven, hvor vi eventuelt skal kunne dokumentere transaktionsspor eller lignende. Vi
skal blandt andet gemme regnskabsmaterialer i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som materialet
vedrører.

7. DELER VI DINE PERSONDATA?
Deling af persondata med samarbejdspartnere eller andre, vil aldrig ske uden samtykke fra den berørte.
Vi kan dog dele dine oplysninger uden dit sammentykke i det omfang, vi er forpligtede hertil, eksempelvis
som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT eller regnskabsloven.

8. DELER VI DINE PERSONDATA MED MODTAGERE UDEN FOR EU/EØS?
Ligesom i 7. Deler vi dine persondata?, deler vi ikke dine persondata med modtagere uden for EU/EØS uden
dit sammentykke. De tilfælde, hvor vi kan søge en sådan sammentykke fra dig, er det altid tilknyttet direkte
til vores aktiviteter med samarbejdspartnere eller mulige samarbejdspartnere i disse lande. Eksempelvis vil
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vi søge dit sammentykke, hvis du er frivillig hos DIB og vi på et projektbesøg får kontakt til andre
spændende projekter eller organisationer.

9. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONDATA?
Vi opbevarer dine persondata efter nedenstående regler:
Medlemmer
Er du medlem af MUNDU, så slettes alle personoplysninger relateret til dit medlemskab senest 6 måneder
efter udmeldelse.
Modtagere af vores nyhedsbrev
Modtager du DIBs nyhedsbrev, så slettes dine persondata senest 6 måneder efter opsigelse af
abonnement.
Bidragsydere
Har du bidraget økonomisk til vores arbejde, så slettes dine persondata 5 år fra afslutningen af det
regnskabsår, som regnskabsmaterialet gælder. Dette følger regnskabslovens regler om opbevaring af
regnskabsmateriale.
Brugere af vores hjemmeside
Når du bruger vores hjemmeside, bliver det indsamlet tredjepartscookies fra dig. Disse cookies bliver
opbevaret af disse tredjepartsorganisationer i op til 20 år. Se 5. Cookies for specifik information.
Ansøgere til stillinger hos os
Søger du en af CISUs stillinger slettes alle personoplysninger relateret til ansøgningen 6 måneder efter, at
den enkelte har fået besked om afslag. Personoplysninger om uopfordrede jobansøgere slettes
umiddelbart efter modtagelse af ansøgningen, såfremt ansøgeren ikke vurderes relevant. Vurderes
ansøgeren relevant, og er der ikke indgået anden aftale med ansøgeren om opbevaring, slettes
personoplysningerne 6 måneder efter modtagelse.
Frivillige
Har du været frivillig ved DIB, slettes dine persondata 6 måneder efter aktivt udmeldelse.

10. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU?
Indsigt
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Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os kan du anmode om
indsigt i de persondata, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet
til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.
Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de persondata,
vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er
nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.
Begrænsning af behandling
Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige
oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine persondata.
Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine persondata (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i
et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du
vil udnytte muligheden for dataportabilitet.
Indsigelsesret
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er
baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller
artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine
oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.
Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit
samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før
du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.
Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er
derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af
de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

11. EVENTUELLE KONSEKVENSER VED IKKE AT AFGIVE PERSONDATA
Da vi udelukkende indsamler persondata, der er strengt nødvendige for at yde dig den service du ønsker,
kan konsekvenser af, at du ikke afgiver din persondata være, at vi ikke kan levere den tjeneste du
efterspørger, sende dig vores nyhedsbrev, melde dig som frivillige eller lignende.
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12. KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHED
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

13. OPDATERING AF DENNE POLITIK
DIB er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af persondata og
databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i
overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel.
Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af
vores politik.
Denne politik er opdateret den 25. maj 2018.
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