Persondatapolitik for Konradi – liv i og mellem husene
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
Vi er den dataansvarlige:
Konradi – liv i og mellem husene er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her på hjemmesiden.
Hvilke personoplysninger, registrerer vi:
Vi registrerer persondata på samarbejdspartnere og kunder. Vi registrerer følgende data:
• Fulde navn
• Adresse
• Mailadresse
• Telefonnummer
Børn og unge under 18 år deltager kun i indsatser/projekter efter aftale med forældre/værge. For
børn, der deltager i indsatser/projekter under Konradi – liv i og mellem husene, registrerer vi foruden
ovenstående data også børnenes alder.
Hvorfor registrerer vi personoplysninger:
Vi registrerer ovenstående oplysninger, så vi kan komme i kontakt med samarbejdspartnere og
kunder. Behandlingsgrundlaget er, at vi behandler personoplysninger for at kunne leve op til vores del
af aftalen i vores projekter og indsatser. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningen artikel 6,
stykke 1, litra b.
Hvordan har vi fået oplysningerne:
Vores samarbejdspartnere og kunder har udleveret egne kontaktoplysninger til os.
Tidsrum for opbevaring af kontaktoplysninger:
Vi beholder kontaktoplysninger på samarbejdspartnere og deltagere i projekter i op til fem år efter
projektet er ophørt af hensyn til regnskabslovgivning og revision.
Jobansøgninger herunder ansøgninger til praktikstillinger:
Hvis du sender jobansøgninger til os, herunder ansøgning, CV, anbefalinger, eksamensbevis mv. giver
du dit samtykke til, at vi behandler dem med henblik på en evt. ansættelse. Ansøgninger i forbindelse
med et stillingsopslag gemmes op til tre måneder efter stillingen er besat, mens uopfordrede
ansøgninger gemmes i seks måneder.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.
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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.
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.
Nærværende persondatapolitik er opdateret oktober 2018.
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