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Privatlivspolitik for Hospice Lederforeningen i Danmark 

 

Dataansvar: 
Vi tager din databeskyttelse alvorligt. 
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, 
hvordan vi behandler dine data. 

 

Kontaktoplysninger 
Hospicelederforeningen er dataansvarlig og vi sikrer at dine persondata behandles i 
overensstemmelse med lovgivningen. 
Kontaktperson: Birte Markfoged 
CVR: 36866640 
Telefon: 96148700  
Mail: bma@hospicelimfjord.dk  
Website: www.hospicelederforeningen.dk 

 

Vi sikre fair og transparent databehandling 
Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, 
hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysninger 
herom i forbindelse med indsamling af dine persondata. 

 

Behandling af almindelige personoplysninger 
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, 
telefonnummer, e-mailadresse for at opfylde aftaler med dig. 

 

Vi behandler kun relevante personoplysninger 
Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til 
medlemskabet af foreningen og tilmeldinger til arrangementer. Formålet er afgørende for, 
hvilke oplysninger der er relevante for os. Det sammen gælder omfanget af de 
personoplysninger, vi bruger. Vi indsamler ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for 
til det konkrete formål. 

 

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger 
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i 
forhold til at opfylde de fastsatte formål. Navn, adresse og mailadresser på foreningens 
medlemmer gemmes kun så længe medlemskabet varer. Navne, adresser og mailadresser 
på tilmeldte deltagere til foreningens arrangementer slettes efter arrangementets 
afholdelse. 
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Vi videregiver ikke dine personoplysninger til forretningsmæssige formål. 
Vi udlevere ikke dine oplysninger til tredjemand. 

Databehandler aftale 
I det omfang der er nødvendigt for driften af www.hospicelderforeningen.dk, at dine 
persondata gøres tilgængelige for tredjemand, har Hospicelederforeningen i Danmark 
indgået en databehandler aftale med firmaet Unoeuro (www.unoeuro.com) hvilket 
indebærer, at denne partner også overholder lovgivningen om databeskyttelse af dine 
personoplysninger. 

 

Hospicelederforeningen i Danmarks overholdelse af retlige forpligtelser. 
Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine 
oplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed. 

 

IT-sikkerhed 
Vi beskytter dine personoplysninger med uautoriseret offentliggørelse og mod at 
uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

Brug af cookies. 
Vi anvender cookies på siden, bl.a. til statistik ( Google Analytics) og til bestilling/betaling 
af arrangementer. 

 

Du har ret til at få urigtige eller unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet. 
hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du krav på at få dem 
rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan 
de rettes. 
I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder fx hvis 
behandlingen er baseret på et samtykke fra dig og du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du 
mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, vi indhente dem til, 
kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine 
personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige 
forpligtelser. 


