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Generelt 

EU ønsker at styrke beskyttelsen af personoplysninger og har derfor erstattet databeskyttelsesdirektivet 

med databeskyttelsesforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).  

Du efterlader personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige 

funktioner og tjenester (herunder foreningens selvbetjeningsside MemberSite).  

Ungdomsskoleforeningen har forpligtet sig til at overholde databeskyttelsesforordningen. Al behandling af 

personlige oplysninger, som genereres via denne hjemmeside, vil være i fuld overensstemmelse med den 

nationale lovgivnings regler om behandling af personlige oplysninger, således som det fremgår af følgende 

databehandlingspolitik. Ungdomsskoleforeningens databehandlingspolitik indeholder oplysninger om vores 

behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige. 

Persondata er alt, der direkte eller indirekte kan henføres til dig – også selvom det kun er muligt for særligt 

indviede at forstå, hvem oplysningen vedrører. 

Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker 

f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, tilmelder dig vores konferencer, 

netværk eller lignende eller deltager i undersøgelse som f.eks. evaluering af en konference, du har deltaget 

i. 

 

Vores behandlingsaktiviteter 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Dit elektroniske spor, altså tekniske 

oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke 

sider du klikker på: disse oplysninger anvendes både til statistik og af sikkerhedshensyn. I det omfang du 

selv giver eksplicit samtykke hertil, enten ved selv at indtaste informationerne eller ved at logge ind på 

vores selvbetjeningsside, behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse, 

arbejdsplads og CVR nr. samt EAN-nummer på din arbejdsplads. Det vil typisk være i forbindelse med 

tilmelding til nyhedsbreve eller konferencer, netværk o.l. 

 

Sikkerhed 

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt 

bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i 

øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 



 

Formål for indsamling af oplysninger 

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, at registrere dine tilmeldinger, samt at kunne levere 

de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi 

oplysningerne til at optimere vores services og indhold. 

Vores grundlag for at behandle personoplysninger er således dit samtykke, eller for at 

Ungdomsskoleforeningen kan forfølge en saglig interesse i at udvikle vores forening og tilpasse vores 

markedsføring.  

 

Periode for opbevaring 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de 

ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for 

opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. 

 

Videregivelse af oplysninger 

Data om din brug af hjemmesiden, hvilke links du klikker på, geografisk placering, etc. videregives ikke til 

uvedkommende tredjepart. 

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, som f.eks. MailChimp til 

nyhedsbreve, MemcerCare og MemberSite til opbevaring af almindelige personoplysninger og tilmeldinger 

til konferencer o.l., samt SurveyExact til evalueringsskemaer, etc. Disse behandler udelukkende oplysninger 

på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. 

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det (f.eks. 

i forbindelse med konferencer o.l.). Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine 

oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

 

Kilde 

Ungdomsskoleforeningen indsamlet og behandler som udgangspunkt kun de personoplysninger, som du 

selv giver os (ved tilmelding til en konference e.l. gennem vores selvbetjeningsside, er det muligt at tilmelde 

dig selv og dine kollegaer). Vi indhenter ikke oplysninger fra tredjemand eller hos offentlige myndigheder.  

Dog skal vi gøre opmærksom på, at Ungdomsskoleforeningen er en medlems- og interesseforening for de 

kommunale ungdomsskoler i Danmark. Hvis du er ansat i en ungdomsskole, som er medlem af 

Ungdomsskoleforeningen, kan det være at Ungdomsskoleforeningen, i kraft af din ansættelse hos en 

medlemsskole, har dine personoplysninger registreret (se afsnittet omkring ’Vores behandlingsaktiviteter’ 

samt ’Formål for indsamling af oplysninger’). 



  

Indsigt og klager 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre 

indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret 

til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: ung@ungdomsskoleforeningen.dk. Hvis 

du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til 

Datatilsynet. 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information om Ungdomsskoleforeningen og 

markedsføringsmateriale fra Ungdomsskoleforeningen, kan du let framelde dig ved at klikke på ”afmeld 

nyhedsbrev” i den relevante e-mail, du har modtaget fra os.  


