
  

 

Etisk Handel Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 

modtaget om dig.  

 

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Adresse: Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København K 

E-mail adresse: kontakt@etiskhandel.dk. 

 

I vores persondatapolitik kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, 

hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager samt hvilke rettigheder, de personer som 

oplysningerne vedrører har. ETISK HANDEL DANMARK registrerer ingen personfølsomme 

oplysninger. 

 

Behandling af personoplysninger indsamlet ved brug af vores hjemmeside 

ETISK HANDEL DANMARK behandler oplysningerne for at kunne yde medlemsservice, 

optimering af hjemmesiden samt indsamling af viden/statistik om brug af vores ydelser. Via 

vores hjemmeside indsamler vi oplysninger om: Medlemsnummer, IP-adresse, nyhedsbrevs- 

og arrangementstilmeldinger (navne, e-mailadresser, telefonnummer og eventuelt fysiske 

adresser).  

 

Grundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens 

artikel 6, stk. 1, litra a, b, c og f.  

 

Personoplysninger om medlemmer indsamlet via hjemmesiden opbevares enten indtil 

ønskede services – fx nyhedsbrevstilmeldinger – frameldes eller indtil medlemmet ophører 

med at være medlem af ETISK HANDEL DANMARK. Personoplysninger om ikke -medlemmer 

opbevares enten indtil ønskede services – fx nyhedsbrevstilmeldinger – frameldes eller 

formålet med behandling er ophørt. ETISK HANDEL DANMARK videregiver ikke dine 

personoplysninger. 

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indmeldelse Etisk Handel Danmark  

ETISK HANDEL DANMARK indsamler oplysninger med det formål at kunne tegne jeres 

medlemskab. Vi behandler almindelige personoplysninger fx: navn, adresse, telefonnummer, 

e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger. Grundlaget for vores behandling af 

personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. ETISK 

HANDEL DANMARK opbevarer personoplysninger indsamlet til brug for indmeldelse, så længe 

en fortsat behandling er nødvendig for, at vi kan overholde vores forpligtigelser, jf. vores 

vedtægter, samt så længe vi er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen. 

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med vejledning om etisk handel 

mailto:kontakt@etiskhandel.dk


 

 

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at yde en god medlemsservice. Vi 

behandler almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, alder, køn, telefonnummer, 

emailadresse, samt generelle virksomhedsoplysninger. Side 2 Version 2 / 2018 ETISK HANDEL 

DANMARK behandler ikke særlige kategorier/følsomme oplysninger, fx fagforeningsforhold, 

helbredsoplysninger, seksuel orientering, race, etnicitet, politisk- og religiøs overbevisning. 

Grundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens 

artikel 6, stk. 1, litra a og b. Vi opbevarer oplysningerne så længe en fortsat behandling er 

nødvendig for, at ETISK HANDEL DANMARK kan efterleve medlemsforpligtigelser.  

 

Personoplysninger kan videregives til eksterne rådgivere, fx advokater, revisorer mv, som 

medlemmet selv udpeger. 

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med interessevaretagelse og 

fortalervirksomhed  

Formålet med behandlingen er politisk interessevaretagelse, medlemsservice og udarbejdelse 

af analyser og statistisk materiale. ETISK HANDEL DANMARK behandler almindelige 

personoplysninger, fx: navn, adresse, alder, køn, telefonnummer, emailadresse, samt generelle 

virksomhedsoplysninger  

 

Grundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens 

artikel 6, stk. 1, litra a, b og f. ETISK HANDEL DANMARK opbevarer personoplysninger om 

medlemmer indsamlet til brug for politisk interessevaretagelse og fortalervirksomhed, så 

længe medlemskabet består. Dog ajourføres og slettes oplysninger om medarbejdere hos 

medlemmer fx hvis en medarbejder fratræder.  

 

Oplysninger om ikke-medlemmer fx journalister, politikere, embedsmænd eller personer, der 

indgår i analyser mv. ajourføres løbende og slettes, når formålet med behandlingen ikke 

længere er til stede fx når personen fratræder. Personoplysninger kan videregives til 

interessenter, myndigheder og andre aktører, som ETISK HANDEL DANMARK er i kontakt med 

som led i vores interessevaretagelse. 

 

Behandling af personoplysninger, når du deltageler i arrangementer, kurser og konferencer 

Formålet med behandlingen er vores medlemsservice og arrangementsafholdelser. ETISK 

HANDEL DANMARK behandler almindelige personoplysninger fx: navn, adresse, 

telefonnummer, e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger. Tilmelder du dig et 

arrangement på vores hjemmeside, registrerer vi alene de oplysninger, du indtaster med 

henblik på fremsendelse af bekræftelse på tilmelding samt for eventuelt fremsendelse af 

faktura til betaling for arrangementet. Registreringen sker ved, at de indtastede oplysninger 

sendes automatisk via e-mail til den medarbejder i ETISK HANDEL DANMARK, der står for 

arrangementet. Efterfølgende gemmes denne mail med henblik på fremsendelse af 



 

 

information om arrangementet personen er tilmeldt. Vi benytter ikke den pågældende persons 

oplysninger til at fremsende information om andre ETISK HANDEL DANMARK-arrangementer, 

der kunne have din interesse, med mindre personen giver udtrykkeligt samtykke hertil.  

 

Mailen lagres alene på vores e-mail-server. 

Særlige kategorier/følsomme oplysninger: Det forekommer at, ETISK HANDEL DANMARK 

modtager oplysninger om allergier, religiøse overbevisning og handikap på personer, der 

deltager i arrangementer. Grundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af 

persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c eller f, samt artikel 9, stk. 2, litra c og e.  

 

Oplysninger om, hvilke arrangementer medlemmer deltager i, opbevares indtil medlemskabet 

ophører. Side 3 Version 2 / 2018 Oplysninger om ikke-medlemmer opbevares i 5 år. 

Oplysninger om allergener, handicap og religiøs overbevisning slettes umiddelbart efter, at 

arrangementet er afviklet. Personoplysninger kan videregives til oplægsholdere, øvrige 

deltagere og evt. medarrangører. Informationer om disse vil altid fremgå af det konkrete 

arrangementsmateriale.  

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med udlejning af lokalet ETISK HANDEL 

DANMARK Hub til møder, arrangementer og konferencer  

 

Formålet med behandlingen er banketaktiviteter.  

 

ETISK HANDEL DANMARK behandler almindelige personoplysninger: Fx navn, e -mail og 

telefonnummer. Det forekommer at, ETISK HANDEL DANMARK modtager oplysninger om 

allergier, religiøs overbevisning og handikap på personer, der deltager i arrangementer afholdt 

i ETISK HANDEL DANMARK Hub. Grundlaget for vores behandling af personoplysninger følger 

af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c og f og 9 samt stk. 2, litra c og e.  

 

Oplysninger til udarbejdelse af faktura opbevares i 5 år. Eventuelle oplysninger om gæster 

opbevares kortvarigt og slettes umiddelbart efter, at arrangementet er afholdt. Oplysninger 

om allergener, handicap og religiøs overbevisning slettes umiddelbart efter, at arrangementet 

er afviklet. Personoplysninger kan videregives til samarbejdspartnere og andre aktører, som 

medvirker til afvikling af arrangementer. Informationer om disse vil altid fremgå af det 

konkrete møde- eller arrangementsmateriale. 

 

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?  

ETISK HANDEL DANMARK er forpligtet til at følge ’Persondataloven’, ifølge hvilken personlige 
oplysninger skal opbevares sikkert og fortroligt. I praksis betyder det, at det udelukkede er 

medarbejdere, der har behov for oplysningerne – fx for at sende informationer om vores 

arrangementer – der har adgang til disse. Vores medarbejdere er instrueret i, hvordan de må 



 

 

behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i 

tilfælde af brud på persondatasikkerheden.  

 

ETISK HANDEL DANMARK sælger eller videregiver under ingen omstændigheder personlige 

oplysninger til tredjepart. ETISK HANDEL DANMARK har vedtaget tekniske- og organisatoriske 

foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig 

tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder 

bl.a., at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger, fx i form af 

adgangskontrol, adgangskoder og kryptering samt løbende back up af data.  

 

Medlemmer af ETISK HANDEL DANMARK 

Som registreret medlem hos ETISK HANDEL DANMARK har du altid ret til at gøre indsigelse 

mod registreringen, og du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig og 

din virksomhed. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse 

hermed rettes til ETISK HANDEL DANMARK via kontakt@etiskhandel.dk. 

 

Dine øvrige rettigheder  

 

Ret til berigtigelse (rettelse)  

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning 

 I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 

almindelige generelle sletning indtræffer.  

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du 

har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset 

fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres 

gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 

personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte 

markedsføring. 

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt 

anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én 

dataansvarlig til en anden uden hindring. 
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Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 

rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  

 

 

 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi 

behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 

www.datatilsynet.dk. 


