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Persondatapolitik for Global Hope Denmark
1. Generelt
Denne persondatapolitik er gældende for samtlige oplysninger, som du giver til os, og/eller
som vi indsamler om dig, enten som led i at du støtter Global Hope Denmark økonomisk
eller som medlem af Global Hope Denmark. I persondatapolitikken kan du læse mere om,
hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe vi
opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os,
såfremt der er oplysninger i persondatapolitikken, som du ikke kan acceptere. På vores
hjemmeside www.globalhopedenmark.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende
version af persondatapolitikken.
2. Dataansvarlig
Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Global Hope Denmark
Damgårdsvej 3, 6920 Videbæk
Tlf.: 26797385
E-mail: globalhopedenmark@gmail.com
CVR: 40117782
Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er EuropaParlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling
af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I
tillæg hertil den danske lov om supplerende bestemmelse til forordning om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling
af sådanne oplysninger – kaldet databeskyttelsesloven L 503.
Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik behandlingen af dine oplysninger samt
mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til foreningen.
3. Formål med behandlingen af dine personoplysninger
Når Global Hope Denmark indsamler personoplysninger, sker dette altid til udtrykkelige
formål. Efterfølgende behandling må kun finde sted, hvis den ikke er uforenelig med
oprindelige formål, eller der er specifik hjemmel i persondataforordningen eller anden lov.
Afhængig af om du er bidragsyder til Global Hope Denmark og/eller medlem af Global
Hope Denmark er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang,
at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de
forpligtelser, vi har som organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle
bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt -, når vi skal administrere dit
medlemskab eller fordi du selv retter henvendelse til os.
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4. De personoplysninger, som vi behandler om dig
Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:
-

Når du er medlem, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dag:
navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse og telefonnummer.

-

Når du støtter os økonomisk (bidragsyder), indsamler vi følgende almindelige
personoplysninger fra dig: navn, adresse, postnummer, by, og cpr.nr. (kun hvis du
ønsker skattefradrag) samt størrelsen på de indbetalte beløb.

5. Sådan behandler vi dine personoplysninger
Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du
er medlem eller støtter os økonomisk.
Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at kunne:
- administrere dit medlemsforhold
- sende dig nødvendig information om dit medlemskab
- sende dig nyhedsbreve og e-mails med nyheder, invitationer og tilbud fra Global
Hope Denmark
- håndtere din eventuelle deltagelse i råd, arbejdsgrupper, udvalg og bestyrelse i
Global Hope Denmark.
Er du støtter hos os (bidragsyder), anvender vi dine personoplysninger til at kunne:
- administrere din gave
- håndtere eventuelle indberetninger til SKAT om fradrag.
6. Deling af dine oplysninger
Indhentede personoplysninger videregives ikke til andre med mindre det tjener et relevant
formål, som fx deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede til som følge af krav
om indrapportering til SKAT.
7. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Referater fra arbejdsgruppemøder og bestyrelsesmøder gemmes uendeligt som
dokumentation for vedtagne beslutninger. Er du bidragsyder hos os, vil vi opbevare dine
personoplysninger i op til 5 år plus løbende år fra din seneste indbetaling. I andre tilfælde
opbevares dine personoplysninger så længe, som det er relevant eller lovpligtigt, herunder
i henhold til bl.a. bogføringsloven.
8. Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at kontakte
os (se kontaktoplysninger under pkt. 2 ovenfor) kan du anmode om indsigt i de
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personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne
er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling eller sletning af de
personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som
muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan
imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.
Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine
personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af
behandlingen af dine personoplysninger.
Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv,
som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
(dataportabilitet). Kontakt os venligt, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor
behandlingen er baseret på artikel 6. stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller
offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6. stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af
nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du
kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.
Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte
rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det
konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende
behandlingsaktivitet.
9. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor
vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om,
så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du
efterspørger, oprette dig som bidragsyder/medlem, etc.
10. Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, beder vi dig om i
første omgang at rette henvendelse til os.
Herudover kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300
København K., telefon 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.
11. Opdatering af denne politik
Global Hope Denmark skal sikre, at de personoplysninger, som vi indsamler og behandler,
er korrekte og om nødvendigt ajourførte. Det gøres bl.a. ved, at vi løbende retter, når vi
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bliver opmærksomme på fejl eller ændringer, og vi opfordrer dig til at kontakte os med
henblik på at få rettet eventuelle forkert oplysninger.
Global Hope Denmark er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om
beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt
denne persondatapolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende
principper og lovgivning. Denne persondatapolitik kan ændres uden varsel. Den gældende
version af persondatapolitikken vil være offentliggjort på vores hjemmeside.
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