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Privatlivspolitik og datasikkerhed for Bedsteforældrenes KlimaAktion 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  

• Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Lokalgruppernes hjemmeside administratorer samt landswebmaster er dataansvarlig for behandlingen af 
de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

De dataansvarlige kan kontaktes via Mail: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk eller webmaster 
Peter Yde Frostholm peter@pyf.dk. 

Andre henvendelser kan ske til kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk. 

Hvis en af Lokalgruppernes hjemmeside administratorer udskiftes, overgår informationerne til den nye, og 
den gamle sletter sin kopi af informationerne, hvis de opbevares i elektronisk form uden for hjemmesidens 
database. 

• Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Medlemskartotek 

• Administration af login. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og f. 

• Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• Navn (obligatorisk). 

• Mailadresse (obligatorisk, men kan på hjemmesiden skjules for øvrige medlemmer. Dog vil de 
dataansvarlige og webmaster altid have adgang). 

• Din adgangskode (kan kun ses af dig selv og webmaster). 

Følgende oplysninger kan frivilligt registres af dig selv og er tilgængelige for alle medlemmer: 

• Adresse 

• Telefon 

• De opgaver, du har påtaget dig. 

I og med, at du selv registrerer oplysningerne, giver du dermed samtidig samtykke til at de deles med 
øvrige medlemmer. Hvis du ikke længere ønsker at dele disse oplysninger, kan du selv slette dem. 

• Videregivelse af dine oplysninger 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 
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• Alle medlemmer af Bedsteforældrenes KlimaAktion. 

• Vores databehandler – se nedenfor 

• Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i så længe du er medlem af Bedsteforældrenes KlimaAktion eller til du 
anmoder om at få dem slettet (eller selv sletter de frivillige oplysninger). 

Du kan altid bede om at få ændret de personoplysninger, som du ikke selv kan ændre ved at rette 
henvendelse til de dataansvarlige. 

Alle data opbevares hos vores databehandler: 

AzeroCloud ApS 
Herstedvang 8 
DK-2620 Albertslund 
Danmark 
CVR-nummer: DK38706993 
Kontakt e-mail: support@azero.cloud 
Alle servere befinder sig fysisk i Danmark. 

• Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke for de frivilligt registrerede oplysninger tilbage. Dette kan 
du gøre ved selv at slette dem.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

• 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.  

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.  

mailto:support@azero.cloud


Ret til indsigelse 

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

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. 

Cyber angreb udefra 

Hvis vores hjemmesider bliver udsat for angreb, der truer persondatasikkerheden, melder webmasteren 
det til Datatilsynet, så vidt muligt inden 72 timer. Snarest muligt derefter informerer vi på hjemmesiden 
om, at angrebet har fundet sted. 

• Klage til Datatilsynet ((hvis Domstolsstyrelsen er rette klagemyndighed, skal du 

tilrette afsnit 12)) 

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. Vi anbefaler dog 
først at kontakte vores dataansvarlige. 

Enhver tvist mellem Bedsteforældrenes KlimaAktion og dens medlemmer afgøres under dansk lovgivning. 

Forbehold for ændringer 

Bedsteforældrenes KlimaAktion forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere vores politik for 

persondata og datasikkerhed. 

Cookies 
En cookie er en datafil, som en hjemmeside eller et program placerer på din computers harddisk for at 

kunne genkende den. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. 

Vi bruger alene en cookie til at hjælpe dig med at logge ind. I cookien gemmes din email og dit navn, så du 

ikke behøver at logge ind hver gang. Du kan undgå cookies ved at logge ind selv. 

Medmindre din browser er indstillet til at afvise cookies, vil du modtage dem, hvis du ser indlejrede videoer 

fra videoportaler som Youtube og Vimeo eller andre. Disse cookies bliver brugt af portalerne til at indsamle 

webstatistik til Google Analytics, som er placeret på amerikanske servere, og bruges til kommercielle 

formål, samt til en række funktioner i videoerne, bl.a. om de (på Youtube) er koblet til reklamer og om der 

ved slutningen af hver video foreslås andre videoer. 

Du kan afvise cookies automatisk eller efter forespørgsel ved at ændre indstillingerne i din browser 

(Chrome, Safari, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Vivaldi, Brave, etc.). 
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