Persondatapolitik
I DrugRebels behandler vi de oplysninger, du giver os, med stor respekt, og vi går
langt for at beskytte dine data. Her kan du læse om de oplysninger, vi indsamler og
opbevarer og om vores persondatapolitik, brug af cookies på vores hjemmeside og
dine rettigheder.

1. Ejeroplysninger
Foreningen DrugRebels
Pakhus 47, 3.sal
Sundkaj 7
2150 Nordhavn
Telefon: 30 85 59 00
Email: info@drugrebels.dk

2. Brug af personoplysninger
Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler
dine data. Foreningen DrugRebels (DrugRebels) er datansvarlig, og vi sikrer, at
dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
DrugRebels behandler personoplysninger i forbindelse med:
1. DrugRebels’ brevkasse
2. Medlemmer
3. Bidragsydere
4. Frivillige
5. Samarbejdspartnere eller fagpersoner
6. DrugRebels’ Roadshow (skole- og forældreoplæg)
Brevkassen
DrugRebels’ besvarelse af dine spørgsmål er som udgangspunkt anonym, men
skriver du personoplysninger til os, skal du vide, at vi gør alt for at beskytte dine
oplysninger.
Når du skriver til vores brevkasse, vil du blive bedt om at give samtykke til, at vi
opbevarer dine personoplysninger. De data, vi opbevarer, kan omfatte almindelige
persondata (fx navn, tlf.nr, emailadresse), men også mere følsomme data

(diagnoser, religiøse forhold, misbrug), og oplysninger vedrørende
lovovertrædelser, som du giver os, for at vi kan svare på dine spørgsmål.
Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører, herunder navnlig vores
misbrugskonsulent, der besvarer vores brevkassen samt IT-leverandører og support,
som vi samarbejder med for at assistere DrugRebels i vores aktiviteter.
Vi kan også dele dine oplysninger med offentlige myndigheder i tilfælde af, at vi
lovmæssigt er forpligtede.
Vi sletter dine personoplysninger efter anmodning fra dig, dog senest 6 måneder efter
seneste kontakt. Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis det er nødvendigt
for at leve op til en juridisk forpligtelse eller forsvare et retskrav.
Vi gemmer henvendelser i anonymiseret form, så længe de har relevans med henblik
på at kunne citere dem på vores hjemmeside, så andre unge også kan få gavn af
spørgsmål og besvarelser og for at kunne bruge dem, når vi søger funding til vores
aktiviteter (fx til nye Roadshows på gymnasier og folkeskoler).
Medlemmer
Personoplysninger anvendes, for at vi kan administrere dit medlemskab af
Foreningen DrugRebels.
Vi behandler følgende oplysninger om dig som medlem: navn, adresse, tlf.nr, emailadresse, cpr.nr og bankoplysninger.
Vi kan dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder, herunder SKAT i
forbindelse med indberetning af medlemskontingent og bidrag.
Vi kan også dele dine personoplysninger med leverandører, herunder IT-leverandører
og support, som vi samarbejder med for at assistere DrugRebels i vores aktiviteter.
Vi sletter dine personoplysninger, når du melder dig ud.
Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op
til en juridisk forpligtelse fx bogføringsloven eller forsvare et retskrav.
Bidragsydere
Personoplysninger anvendes, for at vi kan administrere din økonomiske støtte til
Foreningen DrugRebels.
Vi behandler følgende oplysninger om dig som bidragsyder: navn, adresse, tlf.nr,
email adresse, cpr.nr og bank oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder, herunder SKAT i
forbindelse med indberetning af bidrag.
Vi kan også dele dine personoplysninger med leverandører, herunder navnlig ITleverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere DrugRebels i vores
aktiviteter.
Vi opbevarer dine oplysningerne så længere dette er nødvendigt for at leve op til
vores juridiske forpligtelser efter bogføringsloven.
Frivillige
Personoplysninger anvendes til administration af frivillige medarbejdere hos
DrugRebels samt i forbindelse med rekruttering af nye frivillige.
Vi behandler følgende oplysninger om dig som frivillig: navn, adresse, tlf.nr, email
adresse.
Vi kan også dele dine personoplysninger med leverandører, herunder navnlig ITleverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere DrugRebels i vores
aktiviteter.
Vi sletter dine personoplysninger, når du ikke længere har tilknytning til DrugRebels
som frivillig.
Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op
til en juridisk forpligtelse eller forsvare et retskrav.
Samarbejdspartnere eller fagpersoner
Personoplysninger anvendes i forbindelse med vores samarbejde med virksomheder
eller fagpersoner/oplægsholdere.
Vi behandler følgende oplysninger om dig som samarbejdspartner/fagperson: navn,
adresse, tlf.nr, email adresse, cpr.nr, CVR.nr og bankoplysninger.
Vi kan dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder, herunder SKAT i
forbindelse med indberetning af vederlag.
Vi kan også dele dine personoplysninger med leverandører, herunder navnlig ITleverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere DrugRebels i vores
aktiviteter.

Dine personoplysninger slettes 5 år efter vores seneste kontakt med dig.
Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op
til en juridisk forpligtelse eller forsvare et retskrav.
Booking af DrugRebels’ Roadshow
Personoplysninger anvendes i forbindelse med, at DrugRebels udbyder foredrag til
personer/virksomheder, der har interesse for organisationens aktiviteter, typisk
foredrag på skoler og for forældre.
Vi behandler følgende oplysninger om dig som kunde: navn, adresse, tlf.nr, email
adresse, cpr.nr, CVR.nr og bankoplysninger.
Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører, herunder navnlig ITleverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere DrugRebels i vores
aktiviteter.
Dine personoplysninger slettes 5 år efter vores seneste kontakt med dig.
Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op
til en juridisk forpligtelse eller forsvare et retskrav.

3. Brug af Cookies
For at sikre at du som bruger får den mest relevante information og den bedste
service, når du besøger drugrebels.dk, indsamler vi oplysninger og data ved hjælp af
cookies. Dette hjælper DrugRebels og vores samarbejdspartnere med at give dig som
bruger en god oplevelse, navnlig så du nemt finder, hvad denne søger. Cookies sletter
sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.
Du kan slette cookies via denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Cookies anvendes også til at føre statistik over, hvad vores brugere besøger på vores
side, samt over hvor mange, og hvor ofte de besøger siden. Derudover anvender vi
cookies til at give anonyme oplysninger til annoncører med henblik på at målrette
reklamer specifikt til brugerne, fx på Facebook.

4. Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder i relation til dine personoplysninger:
•

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, eller sletning af dine
personoplysninger.

•

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og
få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

•

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har
du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke
have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din
tilbagekaldelse af dit samtykke.

•

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

•

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte DrugRebels via email
på: info@drugrebels.dk eller på telefonnummer: + 45 30 85 59 00.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke
sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger
af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
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