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Persondatapolitik for behandling og beskyttelse af personoplysninger i 

Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte, CVR.nr. 19575314 
 

Persondatapolitikken tjener til formål at sikre, at Gentofte Børnevenner (herefter ”GBV”) beskytter ansatte 

og medlemmers personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, som er 

gældende fra  den 25. maj 2018 samt til den til enhver tid gældende lovgivning om beskyttelse af 

personoplysninger.   

 

GBV er en almennyttig forening, hvis medlemmer består af selvejende institutioner og enkeltmedlemmer. 

GBV rekrutterer alene medlemmer via foreningens profil på egen hjemmeside, på Facebook samt på 

Instagram, hvor interesserede kan læse om foreningens formål, værdigrundlag, uddannelseskoncept, 

arrangementer m.v. 

 

Typer af personoplysninger og formålene med behandlingen 

GBV indsamler, behandler og opbevarer almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, e-

mailadresse, telefonnummer, IP-adresse, fotos, uddannelsesoplysninger, CV, lønoplysninger m.v.. 

Derudover behandler GBV dit CPR-nummer, hvor dette er nødvendigt. 

 

GBV indsamler, behandler og opbevarer alene personoplysninger på ansatte samt bestyrelsesmedlemmer i 

de selvejende institutioner, foreningsmedlemmer, tilmeldte til seminarer/arrangementer, lejere i GBVs 

ejendomme samt evt. kontakter til brug for GBVs eksterne leverandører og samarbejdspartnere, som er 

nødvendige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. GBV har udarbejdet en fast procedure for 

behandling af personoplysninger i foreningen, som skal sikre, at GBV overholder de til enhver tid gældende 

regler om beskyttelse af personoplysninger.  

 

Personoplysninger er en forudsætning for, at GBV kan registrere tilmeldte institutioner, deres ansatte samt 

bestyrelsesmedlemmer, foreningens enkeltmedlemmer til arrangementer/seminarer samt udarbejde 

øvrige kontrakter, herunder eksempelvis ansættelseskontrakter og lejekontrakter.  

 

Personoplysninger indsamles, behandles og opbevares derudover i forbindelse med 

personaleadministration, tilmeldinger til arrangementer, seminarer, aktiviteter, uddannelse, samt i 

forbindelse med ejendomsadministration.  

Brug af billeder af aktiviteter eller situationer på GBVs hjemmeside, sociale medier og internettet sker med 

henblik på at gøre omverden opmærksom på GBV og vores budskaber.  

 

GBV indsamler, behandler og opbevarer ikke flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til 

opfyldelse af formålet. 

 

Behandlingsgrundlag  

De relevante behandlingsgrundlag for GBVs behandling og opbevaring af dine personoplysninger er 

følgende: 
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• Dit samtykke i databeskyttelsesforordningen, opfyldelse af en kontrakt, herunder 

ansættelseskontrakt, lejekontrakt, eller kontrakt med leverandører. 

• Overholdelse af vores retlige forpligtelse. 

• GBVs legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, og denne interesse vurderes at vejer 

tungere end hensynet til dine interesser og grundlæggende rettigheder. Dette kan være vores 

interesse i at kontakte dig i forbindelse med arrangementer, opfølgning på aftaleforhold osv. 

• Behandlingen er nødvendig for at GBV kan overholde vores eller dine arbejds-, sundheds- og 

socialretlige forpligtelse.  

• Behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

 

For så vidt angår GBVs behandling af dit CPR-nummer, sker dette på følgende behandlingsgrundlag: 

Dit CPR-nummer behandles, hvis:  

• det er påkrævet ved lov. 

• du har givet dit samtykke eller 

• behandlingen opfylder betingelserne for behandlingen af følsomme personoplysninger, jf. 

databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4.  

 

Videregivelse af CPR-nummer kan også ske, når videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af 

GBV, hvis videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af dig jf. 

databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3, 2. led. Videregivelse kan desuden ske til offentlige myndigheder, 

hvis disse anmoder herom, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3, 3. led. 

 

Sikkerhedsforanstaltninger, opbevaringsperioder og sletning af dine personoplysninger 

GBV har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger med 

følgende sikkerhedsforanstaltninger: 

 

• Personoplysninger opbevares i fysiske mapper, der er placeret på aflåst kontor eller i aflåste skabe.  

 

• Personoplysninger opbevares i it-systemer og på serverdrev. Alle computere har adgangskode, og 

medarbejderne må ikke overlade deres adgangskoder til andre. Computere skal altid have 

installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres. 

 

• Kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede 

personoplysninger, har adgang hertil enten fysisk eller gennem it-systemer med rettighedsstyring. 

 

• Personoplysninger opbevares ikke længere, end hvad der er nødvendigt for formålet med 

behandlingen. GBV foretager løbende vurdering af nødvendigheden for fortsat opbevaring af dine 

personoplysninger. Såfremt dette ikke fortsat gør sig gældende, slettes dine personoplysninger. 

 

• Personoplysninger for ansatte, bestyrelsesmedlemmer, foreningsmedlemmer, tilmeldte til 

arrangementer/seminarer samt lejere i GBVs ejendomme slettes som følger, medmindre konkrete 

omstændigheder medfører, at de skal opbevares i en længere periode, herunder f.eks. opfyldelse af  
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GBVs bogførings- og regnskabsmæssige forpligtelser, hvorefter personoplysninger skal opbevares i 

5 år fra udgangen af det regnskabsår, som personoplysningerne vedrører: 

 
o For ansatte i de selvejende institutioner: senest 5 år efter den ansatte er fratrådt,  

o For bestyrelsesmedlemmer i de selvejende institutioner: senest 5 år efter de er trådt ud af 

bestyrelsen i institutionen, 

o For foreningsmedlemmer: når de melder sig ud af foreningen, 

o For tilmeldte til arrangementer/seminarer: når arrangementet/seminaret er afholdt, 

o For vikarer: når vikaren ikke længere ønsker at stå på vikarlisten, 

o For lejere: 5 år efter at lejemålet ophører. 

 

• Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering, e-mails slettes i indbakke og sendt post 

og elektroniske dokumenter/mapper slettes fra drev og ”skraldespand”. 

 
• Alle medarbejdere i GBV modtager instruktion i, hvad de må gøre med personoplysninger samt, 

hvordan personoplysninger skal beskyttes. 

 

 

Modtagere af dine personoplysninger 

I visse tilfælde videregives dine personoplysninger til tredjemand. Det omfatter bl.a. Nordea, 
Administrationsselskabet SPIA, Finansplan/TopDanmark, SKAT, Danske Forsikring, ALKA, 
CopenhagenCoachingCenter, Barsel.dk, RedMitBarn. 
 
Herudover har GBV antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af os. Disse 
databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan dog alene lovligt tilgå og 
behandle dine personoplysninger på vegne af GBV for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af GBV. 
Databehandlerne kan f.eks. være Support Gruppen, Cloudflare, Microsoft. 
 
Facebook Insight 

Hvis du besøger GBV's Facebook-side vil dine personoplysninger også blive indsamlet og behandlet af 

Facebook Ireland Limited ("Facebook") ved hjælp af cookies. Dette gælder uanset, om du har en Facebook-

konto. GBV vil samtidig modtage anonyme statistikker om demografi og geografi fra Facebook vedrørende 

besøgende på GBV's Facebook-side. Dette hjælper med at forbedre GBV's markedsføring og promovering 

på sociale medier. 

  

GBV er fælles dataansvarlig med Facebook for de personoplysninger, der indsamles og behandles som følge 

af dit besøg på GBV's Facebook-side ("Facebook Insight"). Dette betyder blandt andet, at du kan udøve dine 

rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven over for såvel GBV som Facebook. 

  

Facebook har påtaget sig det primære ansvar i Facebook Insight, herunder i forhold til at sikre efterlevelse 

af databeskyttelsesforordningen, samt i forhold til eventuelle krav og anmodninger fra besøgende på 

Facebook-sider. Du kan læse mere om Facebooks lagring og brug af cookies samt Facebook Insight her: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
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Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande 

I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, sikrer GBV et 

tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel ved indgåelse af EU-standardkontrakter med 

modtageren af oplysningerne eller anvendelse af modtagere, som er underlagt særlige 

certificeringsmekanismer såsom EU-US Privacy Shield i tilfælde af overførsel til USA, eller er etableret i de 

såkaldte "sikre" tredjelande, godkendt af EU-Kommissionen. Du kan anmode om at få en kopi af 

overførselsgrundlaget udleveret fra organisationskonsulent Annemarie Elvstrøm-Vieth. 

 

Dine rettigheder 

Du har ret til at henvende dig til GBV for at anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger GBV 

behandler og opbevarer om dig. Du har endvidere ret til at anmode om berigtigelse eller kræve 

personoplysninger slettet eller begrænset, samt gøre indsigelse mod behandling. Derudover har du ret til 

data protabilitet, såfremt visse betingelser er opfyldt. GBV forbeholder sig retten til at kræve 

dokumentation for din identitet, når du fremsætter en af de anførte anmodninger.  

 

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at 

trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af 

dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen. 

 

Enhver anmodning skal rettes til aev@gbv.dk eller Gentofte Børnevenner, att.: Annemarie Elvstrøm-Vieth, 

Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte.  

 

Du har endvidere ret til at klage over GBVs behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, 

Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.nr. 33 19 32 00, mail: dt@datatilsynet.dk. 

 

 

Ændringer af persondatapolitikken 

Persondatapolitikken gennemgås og evalueres hvert år, ligesom der årligt fastsættes en bestemt slettedag, 

hvor alle foreningens personoplysninger gennemgås, og hvor der slettes personoplysninger, der ikke 

længere er nødvendige til fortsat behandling og opbevaring til opfyldelse af det formål. hvortil de 

indsamlet. 
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