SAMTYKKEERKLÆRING
TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Jeg bekræfter ved mit samtykke, at jeg giver samtykke til, at Europabevægelsen samt de
databehandlere, der er nævnt nedenfor, indsamler og behandler almindelige personoplysninger og
følsomme personoplysninger om mig, når jeg tilmelder mig som vært. Dette gælder oplysninger
indsamlet ved min tilmeldelse samt de oplysninger jeg indgiver i forbindelse med min
afrapportering.

OPLYSNINGER
For at kunne administrere dit værtskab og drive vores oplysende arbejde, registrerer og behandler
vi følgende oplysninger om dig. De typiske personoplysninger er: Navn, adresse, telefonnr., emailadresse og fødselsdato. Vi registrerer yderligere ved afrapporteringen, hvis du ønsker at give
os oplysninger om: brug af materiale, refleksioner, politiske holdninger.
Du skal være opmærksom på, at din tilmelding som vært kan tolkes som et udtryk for politisk
overbevisning, da I skal debattere politiske emne, og dine oplysninger betragtes derfor som
følsomme.
Dine oplysninger bliver aldrig videregivet til tredjeparter uden din tilladelse. Vi deler kun
anonymiserede oplysninger om 1001Hjem med samarbejdspartnere og politikere.
Vi stræber efter at slette eller anonymisere personoplysninger, så snart de ikke tjener det
formål de indsamles til. Ønsker du at få rettet, slettet eller indsigt i oplysninger om dig og
dine indberettede oplysninger, eller ønsker du at tilbagetrække dit samtykke til vores
databehandling, kan dette gøres ved at kontakte vores dataansvarlige på tlf.: 31 31 90 38.
Vores databehandlere er: SpokesPeople, Microsoft, Google Analytics.
Du kan læse meget mere om Europabevægelsens behandling, videregivelse, sikkerhed mv. i
vores privatlivspolitik i bunden af hjemmesiden www.vivileuropa.dk.

DINE FORPLIGTIGELSER SOM VÆRT
Jeg bekræfter endvidere ved mit samtykke, at jeg er ansvarlig for at indhente tilladelse fra mine
gæster ift. at dele følsomme persondata med Europabevægelsen og deres databehandlere i form
af politiske holdninger og andet jeg som vært vælger at oplyse til Vi Vil Europa. Jeg er indforstået
med at disse oplysninger bliver udgivet som led i Vi Vil Europa og Europabevægelsens formidlings
arbejde efter anonymisering. Gæster er ikke forpligtiget til på nogen måde at opgive navn eller
anden oplysning.

Jeg er bekendt med, at persondataloven giver mig følgende rettigheder:
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.

Jeg er bekendt med, at jeg kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk.

Jeg bekræfter ved mit samtykke af denne erklæring, at:
1. Jeg er indforstået med, at Europabevægelsen samt de nævnte databehandlere registrerer
og behandler almindelige og følsomme personoplysninger om mig i forbindelse med
behandlingen af mit værtskab.
2. Jeg er indforstået med at jeg med denne samtykkeerklæring alene selv har ansvaret for at
indhente samtykke fra de deltager jeg indberetter data om. Europabevægelsen og Vi Vil
Europa kan ikke drages til ansvar.
3. Jeg er oplyst om, at jeg kan klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet,
Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via email: dt@datatilsynet.dk.
4. Jeg er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring.
5. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke.

