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PRIVATLIVSPOLITIK LØKKEFONDEN
Ved at benytte denne hjemmeside loekkefonden.dk
accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger
i henhold til denne persondatapolitik.

For at kunne videreudvikle og forbedre website loekkefonden.dk fører vi anonym statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider
og browsere vores brugere anvender mest.
Hvor opbevares dine personoplysninger?

LøkkeFonden respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, hvis disse afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle
dine personlige oplysninger, som vi modtager.

Personoplysningerne opbevares på servere i Europa.
Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler
personoplysninger på loekkefonden.dk’s vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning
om beskyttelse af persondata. Vi har indgået databehandleraftale med samtlige af vores leverandører på
området.

Hvis du ikke kan acceptere privatlivspolitikkerne, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Personoplysninger i LøkkeFonden
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan
bruges til at identificere en person, herunder, men ikke
begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder,
køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de
vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er
nødvendigt i forhold til de oplyste formål, eller i forhold
til den til enhver tid gældende lovgivning.
Dine rettigheder som registreret
Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret
om dig som følger.
a)

formålene med behandlingen

b)

de berørte kategorier af personoplysninger

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

c)

Som hovedregel kan du opholde dig på hjemmesiden
uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til - navnligt modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

d)

om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive
opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes
til fastlæggelse af dette tidsrum

e)

retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning
af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en
sådan behandling

f)

retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

g)

enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne
stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede

h)

forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22. stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede

loekkefonden.dk indsamler kun de personoplysninger,
der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse og navn) for at
levere den ydelse, som er nødvendig i forbindelse med
opfyldelse af et kontraktuelt forhold, som du som projektdeltager, bidragsyder eller samarbejdspartner hos
os efterspørger eller tilmelder dig.
loekkefonden.dk indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om projektdeltager, bidragsyder eller samarbejdspartner.
Hvem videregiver vi personoplysninger til?
Personoplysninger afgivet på loekkefonden.dk videregives kun til:

•
•
•
•

loekkefonden.dk interne afdelinger/projekter
offentlige instanser (lovgivningsmæssige)
følgeforskere på de enkelte projekter
udvalgte og betroede tredjemand, der kan benytte
dine personoplysninger med henblik på at levere
varer eller serviceydelser, som er nødvendige for
at LøkkeFonden kan eksekvere sine projekter.

Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken
loekkefonden.dk forpligter sig til løbende at opfylde
lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, bedes du rette henvendelse til Klaus Enevoldsen
(GDPR ansvarlig) på gdpr@loekkefonden.dk.
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