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Privatlivspolitik for Dansk Selskab for Kliniske Akademikere 
(version 1) 
 
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.  
 
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.  
 
Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger 
Dansk Selskab for Kliniske Akademikeres bestyrelse er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger 
behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.  
 
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er den til hver en tid siddende formand:  
 
 

Mail: mailto:contact@dska.nu 
Hjemmeside: dska.nu 
CVR: 40481443 
 

 
Behandling af personoplysninger 
Vi behandler følgende personoplysninger for samtlige medlemmer:  
 Fulde navn 
 E-mailadresse  
 Indmeldelsesdato 
 Stillingsbetegnelse 
 Ansættelsessted    
 Dato for klinisk ansættelse 
 Yderligere oplysninger, som du frivillig afgiver til DSKA, som relaterer til dit arbejde fx interesseområder, 

specialistviden 
 

Ovenstående oplysninger er indhentet hos hvert enkelt medlem. Oplysninger bliver ikke indhentet fra andre kilder.  
 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 
 At kunne holde medlemmerne orienteret om foreningens aktiviteter f.eks. via nyhedsbreve  
 At kunne invitere foreningens medlemmer til DSKAs arrangementer 
 At administrere din relation til foreningen, herunder opkræve kontingent 
 At etablere et nationalt netværk (de tidligere nævnte oplysninger gøres tilgængelige for alle foreningens 

medlemmer via sider forbeholdt medlemmer på DSKAs website dska.nu) 
 At kunne vise situationsbilleder fra konkrete aktiviteter eller arrangementer i foreningen  
 At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende. Det omfatter blandt andet journalisering 

af al e-mail korrespondance til e-mailadressen contact@dska.nu. 
 
 
 
 
 

mailto:contact@dska.nu
https://dska.nu/
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Samtykke  
Behandling af dine personoplysninger i henhold til de formål, vi har beskrevet, kræver som udgangspunkt ikke 
samtykke. Vi kontakter dig, hvis vi skulle vi komme i den situation, at vi til specifikke formål er forpligtet til at have 
dit samtykke. Det er frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os 
besked om det.  
 
Videregivelse af dine personoplysninger  
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit 
samtykke.  Ligesom det ikke er lovligt for medlemmer at videregive de oplysninger, de har adgang til via lukkede 
medlemssider på websiden. Hvis et medlem ønsker at kontakte hele foreningen, skal det foregå igennem DSKAs 
bestyrelse ved henvendelse pr e-mail til contact@dska.nu 
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger  
Medlemsoplysninger opbevares digitalt og online hos den data-kontaktansvarlige (hos webudbyder UnoEuro 
Danmark A/S) og er sikret mod misbrug efter gældende standarder. Medlemsoplysninger arkiveres også særskilt i et 
dokument på formandens private netværksdrev stillet til rådighed af formandens arbejdsgiver (Region) og er sikret 
mod uautoriseret adgang.  
For alle medlemmer gælder, at vi sletter oplysninger om dig i forbindelse med ophør af dit medlemskab. 
 
Sikkerhedsbrud 
I tilfælde af brud på datasikkerheden, for eksempel hvis personoplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde 
kompromitteret, vil foreningen rapportere dette til Datatilsynet og eventuelt til politiet samt til de medlemmer hvis 
personoplysninger, der er tale om (underretningspligt). 
 
Dine rettigheder  
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:  
 Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne 

privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)  
 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)   
 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)  
 Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)  
 Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring  
 Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et almindeligt 

anvendt format (retten til dataportabilitet)  
 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig 
foreningens data-kontaktperson. Du finder kontaktoplysninger på data-kontaktpersonen øverst her i 
privatlivspolitikken.  
 
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om 
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.  
 
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.  
 
Revision af privatlivspolitikken  
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Revisionsdato og version fremgår af dokumentet. Ved 
væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  
 
Den gældende version af privatlivspolitikken finder du på vores hjemmeside. 

https://www.datatilsynet.dk/

