NELA-Privatlivspolitik- GDPR
Generelt
NordEuropæisk LutherAkademi (NELA) er efter
Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven
forpligtet til at beskytte personoplysninger som behandles om
medlemmer, deltagere i symposier, samarbejdspartnere,
selskaber, medarbejdere og øvrige fysiske personer.
Afhængigt af hvorvidt du er medlem, tilmelder dig et symposium
eller måske blot anvender vores hjemmeside, er vi forpligtet til at
behandle dine personoplysninger på en sådan måde, at vi kan
give dig de ydelser du efterspørger, og dels lever op de
forpligtelser som forordningen og loven fastsætter.
I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi
behandler personoplysninger.
Dataansvarlig
NELA optræder som dataansvarlig, når vi behandler
personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af NELA's
aktiviteter og interesser.

opbevares i elektronisk form, opbevares på krypterede og
sikrede computere.
Opbevaringsperiode og sletteprocedurer
Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår
personoplysninger skal slettes. Dette skal afgøres af os som
dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf
lægger vi navnlig vægt på, om en fortsat opbevaring af
personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er
forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare bestemte
oplysninger eller dokumenter.
Dine rettigheder
Nedenfor kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug
af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til indsigt
Du har ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig.

Har du spørgsmål til vores behandling af persondata, eller
ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, er du meget
velkommen til at kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har
også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere
oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere
fuldstændige og/eller ajourførte.

Kontaktoplysninger
NordEuropæisk LutherAkademi.
E-mail: Privatlivspolitik@lutherakademi.org
WEB-SITE: www.lutherakademi.org

Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig,
inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
indtræffer.

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine
personoplysninger
Vi behandler personoplysninger i disse tilfælde:
* Når du ønsker at blive medlem.
* Når du tilmelder dig arrangementer og begivenheder
arrangeret af NELA.
* Når du indbetaler kontingent.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i 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.

Ved medlemsoptagelse har vi typisk brug for dine
kontaktoplysninger (navn, tlf. nummer, adresse, e-mail), således
at vi kan indbyde dig til årets symposium, indkalde dig til
årsmødet og udsende regnskab og andre begivenheder.
Ved tilmelding til årets symposium beder vi om navn, telefon og
e-mail-adresse for at kunne formidle oplysninger før, under og
efter symposiet.
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler kun personoplysninger, såfremt vi har et gyldigt
retsgrundlag/tilladelse (hjemmel) herfor i
Databeskyttelsesforordningen og/eller Databeskyttelsesloven.
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger følger af
Databeskyttelsesforordningens art. 6.
Opbevaring af dine persondata
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og ligeledes
foretaget de nødvendige tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine
personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse,
fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til
uvedkommendes kendskab, misbrug eller i øvrigt behandles i
strid mod persondatalovgivningen.
Personoplysninger opbevares på en sådan måde, at kun
relevante medarbejdere har adgang til disse.
Personoplysninger, der måtte være udprintet i fysisk form,
opbevares i behørigt aflåste rum. Personoplysninger, der

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 dataportabilitet
Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine
personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart
format, således at de kan benyttes til videregivelse til en anden
dataansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan vi ligeledes
transmittere oplysningerne direkte til den nye dataansvarlige.
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.
Mere information
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning
om de registreredes rettigheder, som du finder
på www.datatilsynet.dk eller kontakte os direkte på tidligere
nævnte kontaktinformationer.
Med venlig hilsen
NELA's danske styremedlemmer,
Karsten Christensen og Leif G. Jensen

