25. oktober 2018

Privatlivspolitik og beskrivelse af databehandling for informationer afgivet i forbindelse
med undersøgelsen ”Samling 2018”

Dataansvarlig
AKKS er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer om vores medlemmer, deres
medlemmer og brugere i forbindelse med denne undersøgelse, og vi sørger for, at behandlingen af
personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen for behandlingen af persondata.
Vores kontaktoplysninger er:
AKKS
CVR-nr.: 25 69 00 60
Farvergade 27A, 2. sal
1463 København K
+45 24 624 624
Email: akks@akks.dk

Indsamling af personlige oplysninger
Vi indsamler de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre undersøgelsen på korrekt vis.
Når du afgiver oplysninger til denne undersøgelse, gemmer vi personoplysninger om dig, så vi kan
kommunikere med dig.
Vi gemmer følgende personoplysninger:
•
•

E-mailadresse
IP-adresse

Det bruges oplysningerne til
Vi bruger oplysningerne om din e-mail adresse til eventuelt at kontakte dig som respondent i
undersøgelsen, såfremt du måtte have angivet din e-mail adresse i besvarelsen af undersøgelsen.
Vi bruger tillige oplysningerne om din e-mail adresse til at kontakte dig hvis du skulle blive
udtrukket som vinder af den præmie vi har udloddet de som svarer på undersøgelsen, og samtidig
angiver deres e-mail adresse.
Vi bruger oplysningerne om din IP-adresse for at sikre at du som respondent har teknisk og
praktisk mulighed for at besvare skemaet flere gange f.eks. på vegne af andre, når dette er
påkrævet.
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Da vi bruger en systemleverandør til dataindsamlingen er der tilknyttet en særlig
databehandlingsbeskrivelse for denne leverandør, som indsamler statistik for anvendelsen af den
funktionalitet de udbyder som leverandør af system til dataindsamling. Mere information om denne
registrering, samt den behandling af data som sker hos dem, kan findes her:
https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
Deling af dine oplysninger
Vi kan dele dine personoplysninger med tredjeparter:
•
•

I det tilfælde at AKKS overgår til anden interessent, ejerskab, enhed eller aktiv, ophører
eller omdannes til anden konstruktion.
Hvis vi har pligt til at offentliggøre eller dele dine personoplysninger for at opfylde en
lovmæssig forpligtelse, eller for at beskytte AKKS, dets medlemmers eller andres
rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter deling af information med andre
enheder med henblik på minimering af kreditrisiko og beskyttelse mod bedrageri.

Så længe gemmer vi dine personoplysninger
I forbindelse med undersøgelsen Samling 2018, opbevarer vi oplysningerne i den dedikerede
database i den periode undersøgelsen foretages i nuværende og kommende form.
Vi er forpligtet af loven til kun at gemme dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at
opfylde de formål, hvortil vi gemmer dem. Hvor længe vi gemmer oplysningerne, vil blive bestemt
ud fra forskellige kriterier, herunder formålet de skal bruges til, mængden og følsomhedsgraden af
oplysningerne, den potentielle risiko for uautoriseret brug eller offentliggørelse af oplysningerne og
vores lovmæssige forpligtelser.

Dine rettigheder
Du kan benytte dig af din ret til at begrænse vores anvendelse af dine personlige oplysninger ved
at kontakte os på akks@akks.dk.
Du har også følgende rettigheder vedrørende dine personoplysninger (nogle af disse rettigheder er
kun gældende under visse omstændigheder, og nogle af dem varierer i forhold til det lovmæssige
grundlag på hvilket vi håndterer dine oplysninger – se venligst ovenfor for flere detaljer):
§

§
§
§

Ret til at forhøre dig om hvorvidt vi håndterer dine personoplysninger og, hvis vi gør, at få
oplyst detaljer om denne håndtering (såvel som at få udleveret en kopi af dine
personoplysninger).
Ret til at bede os rette enhver af dine personinformationer, der måtte være ukorrekt eller
mangelfuld.
Ret til at bede os slette dine personoplysninger i vores besiddelse.
Ret til at gøre indsigelse mod hvordan vi håndterer dine personoplysninger, og til at bede
os begrænse denne håndtering.
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§

Ret til at få udleveret en oversigt over de personoplysninger, du har givet til os, i et
struktureret og almindeligt brugt elektronisk format. Du kan også bede os overføre dine
personoplysninger direkte til en anden virksomhed, hvis dette er muligt at gennemføre.

Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret dine personoplysninger, vil vi meget gerne
have muligheden for at rette op på det – kontakt os venligst på akks@akks.dk Hvis du ønsker at
klage til den nationale myndighed på området, skal du kontakte Datatilsynet.
Hvor længe bliver dine oplysninger gemt?
Dine oplysninger bliver gemt i forbindelse med undersøgelsen Samling 2018 og herefter, hvor vi
opbevarer oplysningerne i den dedikerede database. Dine oplysninger vil blive gemt i hele den
periode undersøgelsen - uanset format for videreførelse - gennemføres i tiden efter 2018.
Sikkerhed
Vi beskytter dine personoplysninger på følgende måde:
• Vi har vedtaget politikker for IT sikkerhed, og vores medarbejdere orienteres løbende om sikker
behandling af data.
• Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der
behandler persondata.
• Systemer hos AKKS har generelt et højt sikkerhedsniveau gennem bl.a. firewall og beskyttelse af
enheder, og vi tilpasser os løbende den aktuelle risikovurdering. Systemers drift og eventuelle
angreb fra hackere eller virus overvåges løbende.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID tyveri,
økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om
sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
Det er kun et begrænset antal medarbejdere i AKKS, som har adgang til dine oplysninger.
Derudover har AKKS indgået databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere om behandling
af personoplysninger, som regulerer adgangen til dem.
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