Relay Trust DK, v/Alex Bjergbæk Klausen, Østerbro 74, 3.tv., 9000 Aalborg, Danmark – E-mail: relay@relaytrust.org – tlf. +45 31223820

Relay Trust DK
Cookie- og persondatapolitik
Hvad gemmer vi om dit besøg på vores website?
Relay Trust gemmer ikke oplysninger om din brug af vores hjemmeside og der anvendes ikke cookies (en lille
tekstfil, som lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg). Hvis der
foretages ændringer, vil det blive offentliggjort i vores persondatapolitik og delt med brugerne, som vil blive
opfordret til at acceptere ændringerne.

Hvilke oplysninger gemmer vi om dig?
Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, registrerer vi følgende oplysninger om dig:
1. Dit navn (fornavn og efternavn) – bemærk: det er ikke nødvendigt at oplyse både fornavn og
efternavn.
2. Din email adresse
3. Din tilmelding
Oplysningerne deles ikke med tredjepart.
Alle modtagere af nyhedsmails har selv adgang til at ændre oplysningerne.
Hvis du vælger at afmelde nyhedsbrevet, vil dine oplysninger blive slettet hurtigst muligt og altid senest en
måned efter afmelding.
Dine personoplysninger er registreret, fordi du tidligere har noteret, at du ønsker at modtage nyhedsbreve
fra Relay Trust (enten ved online tilmelding på relaytrust.dk/relaytrust.org eller ved skriftligt tilsagn). Dit navn
(enten fornavn, efternavn eller begge dele) og din email adresse er nødvendige for at vi kan levere
nyhedsmails.

Medlemmer af Relay Trust DK
Hvis du er medlem af foreningen Relay Trust DK, registrerer vi følgende oplysninger om dig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fornavn
Efternavn
Adresse
Telefonnummer
Email
Overførselsoplysninger

Oplysninger om medlemmer videregives ikke til tredjepart.
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Af hensyn til vores medlemskartotek og registrering har vi brug for dit fulde navn (fornavn og efternavn).
Selvom Relay Trust DK fortrinsvist kommunikerer med sine medlemmer via email, så opbevarer vi
telefonnummer og adresse, så vi altid kan komme i kontakt med medlemmerne, f.eks. i tilfælde af at en email
adresse ikke fungerer.
Vi opbevarer oplysninger om dine overførsler til vores bankkonto i Oikos Bank. Disse oplysninger opbevares
i overensstemmelse med lovgivning om opbevaring i forbindelse med bogføring mv. Vi opbevarer ikke
oplysninger længere end nødvendigt.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende
databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som
Relay Trust er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du
anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et
samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.
Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på email:
relay@relaytrust.org. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid
gældende databeskyttelseslovgivning.
Klage over Relay Trusts behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdateringer
Relay Trust evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Hvis der foretages væsentlige ændringer,
som kan påvirke dine persondataoplysninger, vil du blive orienteret herom, så du har mulighed for at gøre
indsigelser. Desuden opfordrer vi til, at du regelmæssigt tjekker vores Privatlivspolitik for eventuelle mindre
ændringer.
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