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FORMÅL
Vivileuropa.dk
Når du benytter vivileuropa.dk indsamler vi oplysninger om din færden på vores side. Disse
oplysninger anvendes til at optimere hjemmesiden og forbedre din brugeroplevelse. Det er primært
IP-adresser og din adfærd på hjemmesiden der registreres. Disse oplysninger er anonymiseret.
1001 Hjem
Når du melder dig som vært, accepterer du, at Europabevægelsen indsamler og behandler
oplysninger om dig og dine gæster. Hos Europabevægelsen indsamler vi og behandler de
oplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere dit værtskab samt oplysninger om dig og
dine gæsters politiske holdninger der skal, i en anonymiseret udgave, bruges i vores oplysende
arbejde. Vi ønsker at behandle og videregive så få informationer om dig og dine gæster som muligt
og de informationer der bliver videregivet vil så vidt muligt være anonyme.
Roadtrip
Når du skriver dig op til at blive kontaktet i forbindelse med Roadtrip vil vi indsamle persondata om
dig. Vi logger dit navn, din e-mail og navnet på din skole. Du vil derefter blive kontaktet af os hvor vi
vil indsamle yderligere informationer om din skole pr mail og tlf.

KONTAKT
Spørgsmål og henvendelser vedrørende Europabevægelsens behandling af dine
oplysninger skal ske til den dataansvarlige hos Europabevægelsen, Rosenørns
Allé 35, 1.tv., 1970 Frederiksberg C. På tlf.: 31 31 9038 eller på hovedtelefonen:
33 141 141.
Mail: Europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

OMFANGET PERSONLIGE OPLYSNINGER
Vi indsamler og behandler kun de persondata, der er nødvendige for at administrere vores relation
til dig samt udføre vores rolle som en folkeoplysende forening. Europabevægelsen indhenter
oplysninger om: IP-adresser, Navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse og fødselsdato. Vi registrerer
yderligere ved afrapporteringen: Politiske holdninger. Vi forespørger yderligere
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et billede fra jeres hyggelige aften, hvilket vi ønsker til brug på sociale medier og andet reklame og
markedsføringsmateriale for Europabevægelsen.
Data er eksklusivt tilgængelige for udvalgte sekretariatsmedarbejdere, samt fortroligt tilgængeligt for
SpokesPeople i service øjemed.

KATEGORISERING AF OPLYSNINGER
Vi behandler almindelige personoplysninger om dig for at være i stand til at
administrere din henvendelse samt udøve vores folkeoplysende arbejde.
Derudover behandler vi dine personoplysninger hos os som følsomme, da disse
kan være udtryk for og/eller tolkes som et udtryk for politisk overbevisning. Derfor indhenter vi
tydeligt samtykke ved indmeldelse for at sikre, at vi administrerer behandlingen af dine
personoplysninger forsvarligt.

OPBEVARINGSPERIODE
Vi beholder oplysninger om dig så længe vi finder dem relevante. Dvs. så længe vi ønsker at kunne
være i kontakt med dig i forbindelse med Vi Vil Europa initiativet, eksempelvis til opfølgende
samtaler eller forespørgsler på evaluering af projektet.
Vi vil gerne gøre det meget klart, at vi ønsker at efterleve ethvert ønske om
anonymitet. Ønsker du at få slettet eller ændret personoplysninger fra vores
systemer, bedes du kontakte vores kontor, hvorefter vi vil efterleve dit ønske så
hurtigt som muligt i dialog med dig.

VI BESKYTTER DINE PERSONDATA OG HAR INTERNE REGLER OM
INFORMATIONSSIKKERHED
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder
instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive
tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod,
at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
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DINE RETTIGHEDER
Når Europabevægelsen registrerer oplysninger om dig, har du ret til at:
•

få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

•

modtage oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.

•

få indsigt i dine personoplysninger.

•

gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger.

•

få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet.

•

flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

•

tilbagekalde samtykke.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores
dataansvarlige.
Ønsker du at få rettet, slettet eller indsigt i oplysninger om dig og dit medlemskab, eller ønsker du at
tilbagetrække dit samtykke til vores databehandling, kan dette gøres ved at kontakte os.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk
indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker
beskyttelsen af andres personlige oplysninger eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks.
anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).
Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, medmindre det kræver en
uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der
beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger
fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores
arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra
vores sikkerhedskopisystemer.
Er du ikke tilfreds med vores håndtering af din data eller dine anmodninger, har
du ret til at klage til Datatilsynet over Europabevægelsens behandling af dine
oplysninger (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/).
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VIDEREGIVELSE OG DISTRIBUERING
Vi videregiver ikke uden videre personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og
enkeltpersoner uden for Europabevægelsen. Undtagelsen er i disse tilfælde:
Med dit samtykke
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller
enkeltpersoner uden for Europabevægelsen, hvis vi har dit samtykke. Vi
kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger ved
indmeldelse.
Til ekstern databehandling
Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede
virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores
instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til
fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
Af juridiske årsager
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller
enkeltpersoner uden for Europabevægelsen, hvis vi i god tro mener, at
adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig
for at:
•

Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra
offentlige myndigheder.

•

Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.

•

Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri,
sikkerhed eller tekniske problemer.

•

Holde Europabevægelsen fri fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens
rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til
lovgivningen.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer med offentligheden og
vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise
generelle tendenser om eksempelvis vores totale medlemstal eller udviklinger
og tendenser i Europabevægelsens medlemsskare.
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UNDERLEVERANDØRER
Vores data opbevares i henholdsvis Office 365 systemer, Google Analytics, og
primært i database hos SpokesPeople samt i en krypteret backup-løsning hos
BackBlaze. Alle vores systemer er underlagt databeskyttelseskontrakter, således
at vi kan sikre at vores samarbejdspartnere behandler din data i overensstemmelse med gældende
lov og Europabevægelsens politik. Disse firmaer opbevarer og behandler data under fortrolighed og
uden rettigheder til at behandle vores data på anden vis. end den instruks vi har leveret dem.
Nogle af vores samarbejdspartnere er amerikanske virksomheder, hvorfor en speciel kontrakt er
oprettet i overensstemmelse med Europa-Kommissionens Standarder, samt gældende EU- og
national lov (inkl. GDPR) for udveksling af data til lande uden for EEA.
Ønsker du at få yderligere information om vores databehandleraftaler med vores leverandører,
bedes du kontakte kontoret på tlf.: 33 141 141 eller på mail:
europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk.

COOKIES
Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 24-09-2017:
[indsæt]

INFORMATIONSSIKKERHED
Vi arbejder hårdt for at beskytte Europabevægelsen mod uautoriseret adgang,
ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.
Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt
hos Europabevægelsen:
-

Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

-

Backup af it-systemer, der behandler personoplysninger.

-

Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.

-

Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er
nødvendigt.

-

Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på
Europabevægelsens vegne.
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-

Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.

-

Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale
med adgang til informationssystemer.

ÆNDRINGER
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine
rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke.
Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives i dette dokument, og hvis
der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for
visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).
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