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INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER NÅR DU MELDER DIG 

IND I CISU 

 

1     HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG?  

1.1 Når du melder dig ind hos CISU indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: 

Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, organisation samt e-mailadresse på 

organisationens kontaktperson. 

 

2 HVEM ER DATAANSVARLIG? 

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er: 

CISU – Civilsamfund i Udvikling 

Klosterport 4x, 3 sal 

8000 Århus C 

Tlf: 8612  0342 

Mail: cisu@cisu.dk 

CVR nr. : 19348407 

 

3     HVAD ER FORMÅLMET MED AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER?  

3.1 Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at: 

 kunne administrere medlemsforhold, herunder opkræve kontingent og afregne eventuelle 

udlæg; 

 kunne gennemføre anmodninger om rådgivninger og udarbejde statistik over rådgivninger; 

 kunne sende nødvendig information om medlemskab, herunder udsende nyhedsbrev og 

invitere til kurser og arrangementer; 

 kunne sende markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med 

den til enhver tid gældende markedsføringslov; 

 kunne sende særligt ”direct mails” til medlemmer vedr. eks kurser, DERF calls eller 

lignende; 
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4 HVORFOR HAR LOV TIL AT BEHANDLE OPLYSNINGER OM DIG? 

4.1 Når du bliver medlem hos os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til de ovenfor 

beskrevne formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en 

forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det 

juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens artikel 6, 

stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale 

med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse 

af en aftale med os.  

4.2 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim 

interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), 

medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud 

for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. Det er med henvisning til denne 

bestemmelse, at vi bruger dine oplysninger til at udarbejde statistik over rådgivninger samt 

udsender nyhedsbrev og inviterer dig til kurser. Vores legitime interesse består således i at 

kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde 

ydelser, der  bedre  opfylder  dine behov  og  ønsker.   

5 DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

5.1 Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os 

med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis 

vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.  

5.2 I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som 

følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT. 

 

6 OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

6.1 Så længe et medlem er aktivt, gemmer vi alle personoplysninger relateret til medlemmet. 

Hovedformålet med dette er løbende administration af medlemskabet. 

6.2 Når et medlem melder sig ud af CISU, slettes alle personoplysninger relateret til medlemmet 

inden 6 måneder fra udmeldelse. Det gælder dog kun medlemmer, som ikke har kørende 

bevillinger hos CISU, har deltaget i et kursus, eller har modtaget en rådgivning hos CISU. 

6.3 Personoplysninger vedr. anmodninger om rådgivninger som bruges i forbindelse med 

udarbejdelse af statistisk materiale til internt og eksternt brug opbevares på ubestemt tid. Dog 

anonymiseres personoplysningerne 5 år fra afholdelsen af den pågældende rådgivning. 

6.4 Personoplysninger om CISUs medlemmer, som indgår i CISUs regnskabsmateriale gemmes i 5 år 

fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Denne slettefrist følger 

regnskabslovens regler.  
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6.5 I de tilfælde, hvor en registreret konkret har anmodet om at udnytte sin ret til sletning, forudsat 

at vi i henhold til persondataforordningen er forpligtet til at imødekomme et sådant ønske, 

foretages en nærmere gennemgang af de behandlede personoplysninger. 

6.6 I tilfælde af at der pågår en tvist med et medlem, så opbevares alle relevante 

personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet ved endelig domsafsigelse 

eller lignende. 

6.7 Personoplysninger vedr. CISUs medlemmer overføres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens 

regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.  

7 DINE RETTIGHEDER 

7.1 Indsigt 

7.1.1 Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os 

(på cisu@cisu.dk) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om 

dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din 

indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. 

7.2 Berigtigelse og sletning  

7.2.1 Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de 

personoplysninger, 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.  

7.3 Begrænsning af behandling 

7.3.1 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 

personoplysninger.  

7.4 Dataportabilitet  

7.4.1 Du har ret til at modtage dine personoplysninger (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. 

7.5 Indsigelsesret 

7.5.1 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. 

7.6 Tilbagekaldelse af samtykke  
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7.6.1 Hvis behandlingen af dine personoplysninger 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. 

7.6.2 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud 

i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre 

elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til cisu@cisu.dk. Hvis vi er i tvivl 

om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige 

kommunikationsomkostninger er dette gratis. 

7.7 Du kan skrive til cisu@cisu.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.  

7.8 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. 

8 KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHED 

8.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske 

datatilsyn: 

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: 

dt@datatilsynet.dk 
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