
 

 

Persondatapolitik for Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og 
velfærdsteknologi 
Baggrund og formål 
I Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi kan vi have behov for visse persondata for 
at kunne tilbyde ansatte, medlemsvirksomheder og andre virksomheder og aktører i branchen den 
forventede service.  

Danish.Cares persondatapolitik beskriver hvordan foreningen indsamler, beskytter og anvender disse 
personoplysninger. 
  
Om personoplysninger 
Personoplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, 
vedkommendes for- og efternavn, ansættelsessted, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger. 
Danish.Care ønsker ikke at opbevare personfølsomme oplysninger (så som helbredsoplysninger og CPR-
numre) om dig som medlem eller samarbejdspartner. 
  
Brug af personoplysninger 
Danish.Care har brug for visse personoplysninger, for at du kan gøre brug af foreningens tilbud. Det kan 
dreje sig om tilmeldinger til aktiviteter i regi af Danish.Care, herunder Health & Rehab Scandinavia, 
medlemskaber af netværksgrupper, mailinglister til nyhedsbreve m.v. 

Danish.Care indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere en ydelse til dig. 
 
Ved rådgivning opbevarer vi dine oplysninger så længe det er relevant af hensyn til sagen.  
 
Ved tilmelding til nyhedsbreve på Danish.Cares hjemmeside eller på Health & Rehab Scandinavias 
hjemmeside skal du give dit samtykke til dette, så du ved hvilke oplysninger, der indsamles. 
  
Når du deltager i et seminar eller medlemsmøde vil dit navn, arbejdssted og titel fremgå af deltagerlisten 
og kan deles med oplægsholdere og andre samarbejdspartnere til aktiviteten. Vi forbeholder os ret til at 
benytte fotos og film, der er taget under vores aktiviteter som møder, seminarer og messer på vores 
hjemmeside, sociale medier og i andre markedsføringssammenhænge. 
 
Hvis du er medlem af en netværksgruppe, vil dit navn og kontaktoplysninger fremgå af de lukkede 
medlemssider på Danish.Cares hjemmeside (medlemssiderne er under udvikling pr. maj 2018). 
  
Dine tilmeldinger til arrangementer i Danish.Care opbevares i 5 år med henblik på, at vi fra foreningens side 
kan tilpasse de ønskede arrangementer til medlemmerne.  
  
Jobansøgninger til opslåede stillinger slettes efter seks måneder, med mindre andet ønskes af ansøger. 
Uopfordrede jobansøgninger slettes ligeledes efter seks måneder, hvis andet ikke er anført af ansøger. 
  
 



 

Videregivelse af oplysninger 
Danish.Care videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart med henblik på tredjeparts markedsføring. 
  
Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores 
administration, fx lønadministration, bogholderi, hosting af it-systemer samt til samarbejdspartnere, 
herunder messearrangører i ind- og udland. Dette sker for, at vi kan udføre en aktivitet eller aktiviteter 
tilfredsstillende. Når data videregives til tredjepart, sker det i overensstemmelse med dansk lovgivning.  

Danish.Care arrangerer fysiske, som virtuelle, events og messer, bl.a. i samarbejde med vores 
underleverandør STANDESIGN A/S, der står for implementering af fysiske, som virtuelle, events og messer. 
Danish.Care har indgået en aftale med STANDESIGN A/S, der udelukkende behandler vores data efter vores 
anvisning. STANDESIGNs persondatapolitik findes her. Detaljer vedrørende STANDESIGNs egne 
underleverandører og datamodtagere, særligt meetyou conferencing GmbH, som platformoperatør, og 
Amazon Web Services (AWS), Inc. 410 Terry Avenue North, USA, findes her. 

Når vores underleverandør STANDESIGN varetager standopbygning, fysisk som virtuelt, på messer og 
events, hvor en virksomhed deltager, videregiver vi nødvendige data således, at opgaver i forbindelse med 
messedeltagelse kan udføres med den forventede service. STANDESIGN kan således kontakte ansatte, 
medlemsvirksomheder og andre virksomheder og aktører i branchen vedrørende standopbygning så 
opgaven løses efter konkrete ønsker og behov.  

Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er 
forpligtede hertil. 
 
Sikkerhedsforanstaltninger 
Danish.Care har sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod at de 
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling 
af personoplysninger. 
  
Danish.Care opbevarer medlemsdata, herunder persondata i en database og et filarkiv, der er beskyttet for 
at sikre IT-sikkerheden og bag passwords. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig 
adgang til dine personoplysninger. Danish.Care opbevarer ikke personoplysninger krypteret. 
  
Indsigt og framelding 
Du kan til hver en tid framelde dig Danish.Care nyhedsbrev ved et link i nyhedsbrevet eller ved at kontakte 
sekretariatet via kontaktoplysningerne på www.danish.care  
  
Du har altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Danish.Care har registreret om dig. Du har også 
altid ret til at få rettet og opdateret dine personoplysninger. Du har også ret til at få slettet dine 
personoplysninger. 
 
Kontakt og opdatering 
Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi kan kontaktes på info@danish.care eller på 
telefon 3254 2425 hvis du har spørgsmål til foreningens Persondatapolitik. 

Persondatapolitikken for Danish.Care opdateres løbende for at kunne leve op til gældende lovgivning. 
Denne persondatapolitik er sidst opdateret 24. maj 2018. 

https://www.standesign.dk/privatlivspolitik/
https://meetyoo.com/en/data-security/
http://www.danish.care/
mailto:info@danish.care
tel:32%2054%2024%2025


 

 


