Privatlivspolitik for Julekurv.nu
(Senest ændret 26. oktober 2018)
Julekurv.nu’s dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og
gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi
sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Julekurv.nu er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
o kontakt@aalborgcitykirke.dk
o Website: Julekurv.nu
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Ansøgningsoplysninger:
o Navn
o Køn
o Børn
o Adresse
o Telefonnummer
o Fødselsdato
o E-mailadresse
o Ansøgningsdato
o Leveringsmulighed
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o Fysisk og psykisk tilstand
o Økonomisk situation
o Civilstatus
Her indsamler vi oplysninger fra
Alle oplysninger er indhentet direkte fra dig, i den ansøgning du har udfyldt. Ekstra
oplysninger kan indhentes efterfølgende fra dig, ved kontakt på mail. Vi indhenter ingen
oplysninger om dig andetsteds fra.
Julekurv.nu’s formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, i forbindelse med din

ansøgning om en julekurv.
Behandling af oplysninger:
o Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og bruger dem i forbindelse
med vurdering af din situation, som et led i godkendelsesprocessen til en
julekurv.
o Vi bruger kun dine kontakt oplysninger i tilfælde af at der opstår et behov
for at kontakte dig, i forbindelse med modtagelse af din julekurv.
o Vi bruger kun oplysninger om din adresse, i forbindelse med levering af din
julekurv.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver aldrig dine personoplysninger til andre.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de
blev indsamlet til, afsluttes. Alle personlige oplysninger slettes senest 3 måneder efter
endt uddeling af julekurve, med mindre særlige omstændigheder forlænger perioden.
Vi opbevarer følgende oplysninger i anonym tilstand, til efterfølgende statistikker, for at
kunne forbedre oplevelsen for julekurvsmodtagere i efterfølgende år.
o

Postnummer

o

Alder på børn

o

Leveringsmetode

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
o

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

o

Retten til indsigt i egne personoplysninger

o

Retten til sletning

o

Retten til begrænsning af behandling

o

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

o

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.

Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver
tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige
ændringer vil du modtage meddelelse herom.

