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HUSK! Denne persondatameddelelse kan alene anvendes overfor medlemmerne af foreningen. I 
forhold til medlemmernes oplysningspligt overfor deres kunder, er det nødvendigt, at 

persondatameddelelsen tilpasses denne relation, så den kan altså ikke blot ”genbruges”. 

 
 

PERSONDATAMEDDELELSE 
 

 

Når Brancheforeningen ICF Danmark registrerer personoplysninger på medlemmer, er foreningen 
forpligtet til at give det enkelte medlem en række oplysninger om persondatabehandlingen.  

Formålet med denne persondatameddelelse er at forklare, hvilke oplysninger vi indsamler om dig 
som medlem, hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede oplysninger, og hvordan du kontakter 
os, hvis du vil vide mere om vores behandling af dine personoplysninger.  

Dataansvarlig  
Den dataansvarlige er ICF Danmark, CVR-nr. 30858808, Midgårdsvej 49, 8800 Viborg.  

Formålet med indsamling og registrering af oplysninger 
Som medlem registrerer du selv dine personoplysninger hos os, når du melder dig ind i foreningen. 
Vi indsamler personoplysninger fra medlemmer af vores forening for at kunne tilbyde dem de 
fordele og ydelser som et medlemskab giver –  herunder eksempelvis invitationer til faglige netværk 
og møder.  

Derudover indsamler vi personoplysninger for at kunne sende vores medlemmer markedsføring i 
form af nyhedsbreve, hvis vores medlemmer har givet særskilt samtykke til dette.  

Kategorier 
De personoplysninger, vi indsamler er:  

• Medlemmers navn, adresse, e-mail og telefonnummer 

• Certificeringskategori 

• Periode for certificering 

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere de ydelser, som et 
medlemskab giver.  

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig fra tredjemand.  

Retsgrundlag 
Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af det samtykke, du giver til vores indsamling og 
videre behandling af oplysningerne, når du tilmelder dig vores forening. Behandling af 
personoplysninger på baggrund af samtykke er reguleret i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1 og i 
persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.  
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Videregivelse af oplysninger  
Som forening videregiver vi dine personoplysninger til offentlige myndigheder i det omfang vi er 
forpligtet hertil ifølge lovgivningen.  

Opbevaring 
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål 
ovenfor. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive 
slettet eller anonymiseret.  

Adgang til dine personoplysninger 
Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og du 
har ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.  

Du kan også bede om, at vi retter eller opdaterer oplysningerne, eller anmode om at vi 
transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk 
muligt.  

Du kan også altid anmode om, at vi sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig eller 
anmode om, at vi kun i et nærmere begrænset omfang behandler de allerede indsamlede 
personoplysninger.  

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan vi 
behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os på sekretaer@icfdanmark.dk. 

Tilbagetrækning af samtykke 
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage. 
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke berøre lovligheden af den behandling, der er 
foretaget inden tilbagetrækningen af samtykket.  
 
Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os på sekretaer@icfdanmark.dk 
 
Klageret 
Som medlem har du også klageret. Klager over vores behandling af oplysninger skal rettes til 
Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger ved at følge dette link: 
https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/.  
 
Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er lovlig, håber vi, at du vil kontakte os 
først, således vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.  
 
Vores ret til at foretage ændringer i denne persondatameddelelse 
Vi forbeholder os ensidigt retten til at opdatere, omforme og ændre denne persondatameddelelse.  
 
På vegne af ICF Danmark,  

Bestyrelsen 

https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/
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