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Privatlivspolitik for SULT-akademiet Danmark 

 

Opdateret 17-02-2021 

 

 

Her finder du SULT-akademiet Danmarks privatlivspolitik. Vi har oplysningspligt over for de personer, som vi 

registrerer oplysninger om. Som en del af denne pligt har vi udformet en privatlivspolitik, som oplyser dig 

om, hvordan vi behandler og opbevarer personoplysninger.  

 

1. Generelt  

Som forening indsamler og opbevarer vi personoplysninger, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, 

der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig be-

handling.  

Vi behandler udelukkende personoplysninger til saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Alle 

oplysninger er opbevaret på computere, som er beskyttet af sikkerhedskoder. Vi sletter dine oplysninger, når 

de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.  

Når du kontakter os, behandler vi de oplysninger, du giver os, eller som vi indsamler i overensstemmelse med 

gældende lovgivning og i henhold til vores privatlivspolitik.  

Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler via hjemmeside, 

sociale medier eller andre relevante kilder.  

 

2. Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger 

SULT-akademiets bestyrelsesformand Line Sidenius er dataansvarlig og sammen med bestyrelsen sikrer hun, 

at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Du er altid meget velkommen til at kontakte foreningens data-kontaktperson.  

Navn: Mathilde Sørensen  

Tlf.nr.: 26 28 11 61  

Mail: post@sultakademiet.dk 

Hjemmeside: www.sultakademiet.dk  

 

3. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål  

• Når du besøger vores hjemmeside: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af sultaka-

demiet.dk, når du besøger hjemmesiden. Det er eksempelvis data om din IP-adresse, hvilket medie 
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(pc, mobil eller tablet) du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer, hvilke dokumenter 

du downloader, hvorfra du finder vej til os og generelt din færden på hjemmesiden. 

 

Via Google Analytics indhenter vi (anonyme) oplysninger om vores brugers køn, alder, bopæl og inte-

resser. Dette gør vi alt sammen for at målrette og forbedre vores indhold til gavn for dem, der besøger 

hjemmesiden og interesserer sig for vores formål og tilbud.  

 

Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra 

f (interesseafvejningsreglen) 

 

• Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev: Vi indsamler og behandler oplysninger om dit navn og den e-
mailadresse, som du har indtastet. De indsamlede oplysninger anvendes kun til udsendelse af nyheder 
og til at lave statistik på vores nyhedsbreve. 

I SULT-akademiet anvender vi MailChimp til indsamling og opbevaring af mailadresser samt udsen-
delse af nyhedsbreve. Når du skriver dig op til at anvende vores nyhedsservice, så giver du tilladelse 
til, at dine oplysninger overføres til MailChimp og dermed behandles efter MailChimps privatlivspolitik, 
som du finder her.  

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyt-
telsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

• Når du tilmelder dig vores kurser, uddannelser eller øvrige aktiviteter hos os: Vi indsamler oplysninger 

om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og hvilken organisation, du eventuelt repræsenterer – 

herunder din arbejdsfunktion og uddannelsesmæssige baggrund. Ofte vil vi også spørge dig om dine 

ønsker og forventninger til den aktivitet, du tilmelder dig.  

 

Formålet med denne behandling er, at 

o Vi kan tilrettelægge den undervisningsform og gruppesammensætning, som passer til de fag-

ligheder, vi møder på vores uddannelsesforløb.  

o Vi kan kontakte dig eller din organisation med henblik på evaluering og måling af din/jeres 

tilfredshed med vores tilbud.  

o At vi kan sikre administrationen af din/jeres kursusdeltagelse.  

o Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. da-

tabeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

 

• Når du tilmelder dig som støttemedlem af SULT-akademiet: Vi indsamler viden om dit navn, adresse, 

e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger og hvor mange støttekroner, du overfører.  

 

Formålet med denne behandling er, at vi kan behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve 

kontingent og administrere din relation til foreningen. 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyt-

telsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

 

 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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4) Modtagere af personoplysninger  

Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter, når vi i særlige situationer er forpligtet til det. Dette 

sker i henhold til lov eller for at kunne levere ydelser via hjemmesiden.  

Vi indgår skriftlige aftaler med vores databehandlere, og de må ikke anvende personoplysninger til andet for-

mål end overholdelse af aftaler med os.  

 

5) Samtykke  

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi 

indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplys-

ninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det 

tilbage ved at give os besked herom.  

 

6) Sletning af dine personoplysninger  

o Oplysninger indsamlet om din brug af vores hjemmeside slettes senest, når du ikke har besøgt vores 

hjemmeside i mere end 36 måneder.  

o Oplysninger modtaget på mail og i den generelle kommunikation til os slettes, når de ikke længere er 

nødvendige for vores behandling af sagen. Dette sker konkret ved, at vi hver 3. måned sletter alle 

mails, der ikke længere er nødvendige for vores behandling af foreningens legitime interesser.  

o Oplysninger indsamlet via tilmeldinger til uddannelsestilbud og øvrige aktiviteter vil blive anonymise-

ret 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor tilmeldingen har fundet sted. Vi opbevarer oplysninger i 

anonymiseret form, så længe de har historisk værdi.  

o Oplysninger indsamlet ved tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når du trækker dit samtykke til 

modtagelse af nyhedsbrevet tilbage.  

 

7) Dine rettigheder  

Vi opbevarer dine personoplysninger med stor respekt og forsigtighed. Vi overholder gældende regler om 

persondatasikkerhed, og med ønsket om at sikre åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplister vi 

her dine rettigheder. Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen ret til:  

o At blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privat-

livspolitik.  

o At få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret) 

o At få urigtige oplysninger om dig berigtiget 

o At få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt) 

o At gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring 

o At flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et almindeligt an-

vendt format (retten til dataportabilitet) 
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Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende 

dig til vores data-kontaktperson Mathilde Sørensen. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivs-

politikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, 

om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du 

kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger. 

 

8) Revision af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at ændre i foreningens privatlivspolitik. Seneste ændring af privatlivspolitik-

ken vil altid fremgå af datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du altid kunne for-

vente at modtage besked herom.  

Den gældende privatlivspolitik vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.  

 


