Privatlivspolitik for modtagere af elektroniske nyhedsbreve
Version: 30. maj 2019
Margot & Thorvald Dreyers Fond (”Fonden”) behandler som dataansvarlig en række
personoplysninger om dig, når du modtager vores nyhedsbreve. I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Kategorier af personoplysninger og formål

1.

Hvis du er tilmeldt vores e-mail nyhedsbreve, behandler vi disse oplysninger: Navn
og e-mailadresse.
Fonden behandler personoplysninger til disse formål:


Udsende nyhedsbreve via e-mail, som du har tilmeldt dig,



Overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning og andre legitime interesser, f.eks. dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager
fra registrerede og andre, etablering, anvendelse eller forsvar af juridiske krav,
håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder og håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
Det juridiske grundlag

2.

Vi behandler personoplysninger baseret på disse juridiske grundlag:


Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge den legitime interesse, det
er at sende nyhedsbreve til dig, når du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

I de tilfælde hvor vores behandling er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket.
3.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne
frivilligt for at du kan modtage nyhedsbreve via e-mail eller for at du kan bruge vores
hjemmeside. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen vil dog være, at du ikke kan modtage nyhedsbreve fra os.
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Overførsel af personoplysninger til databehandlere

4.

Vi overfører personoplysningerne til vores databehandlere, som pt. er:


5.

IT-leverandører, herunder hosting-leverandører til Fondens IT-systemer og af
backup og leverandører af supportydelser til Fondens IT-systemer.
Udsendelsessystem: MailChimp
Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører personoplysningerne til følgende modtagere i lande uden for EU/EØS:
Overførsel

Hjemmel til overførsel

Navn / kategori på modtager:
IT-support

EU-Kommissionens standardkontrakter for overførsel til databe-

Land: Pakistan

trakten er tilgængelig her: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

handlere i tredjelande. Kommissionens afgørelse og standardkontent/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en

Navn / kategori på modtager:
MailChimp/udsendelsessystem
Land: US

6.

EU-US Privacy Shield.
Se MailChimps privatlivspolitik her:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

Opbevaringsperiode

For så vidt angår direkte markedsføring, herunder nyhedsbreve, sletter vi oplysninger
2 år efter afgivet samtykke, tilbagekaldt samtykke, eller seneste udnyttelse af samtykket (senest tidspunkt af de tre)
7.

Dine rettigheder

Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger - følgende rettigheder:


Retten til indsigt i personoplysningerne



Retten til at få ændret ukorrekte eller misvindende personoplysninger



Retten til at få slettet personoplysningerne



Retten til at få begrænset personoplysningerne

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
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Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod
behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet
ovenfor. Fonden må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre
Fonden påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til
enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til
sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den
vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik
på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette
formål.
8.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, kan du kontakte:
MARGOT OG THORVALD DREYERS FOND
CVR-nummer: 80 72 57 28
Vesterbrogade 34, 3.
1620 København V
Att.: Patricia De Moor
Telefonnummer: 33 25 53 11
info@dreyersfond.dk
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