AIDS-FONDETS PERSONDATAPOLITIK

1.

Generelt

1.1.

Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til
os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et rådgivnings-, test-, vaccinations-,
kunde-, frivillig-, testator-, nyhedsbrevs-, jobansøger eller bidragyderforhold eller som bruger
af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside og ansøgning om legater. I
Politikken 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 Politikken, som du ikke kan acceptere. På

www.aidsfondet.dk/persondata vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af
Politikken.
2.

Dataansvarlig

2.1.

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
AIDS-Fondet
Vestergade 18 E
1456 København K
Tlf: 88 33 56 00
e-mail: persondata@aidsfondet.dk
CVR nr.:- 10619807
(Herefter ”Organisationen”)

2.2.

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
kommer Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

(databeskyttelsesloven)vedtaget den 17. maj 2018. Alle spørgsmål vedrørende nærværende
Politik, behandllingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i
første omgang rettes til AIDS-Fondet på persondata@aidsfondet.dk eller til AIDS-Fondets
hovednummer 88 33 56 00
3.
3.1.

Definitioner
Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:
Personoplysninger

Enhver for form information om en identificeret eller
identificerbar fysisk person. Det vil sige alle
oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller
i kombination, kan identificere en bestemt fysisk
person.

Dataansvarlig

Den

fysiske

eller

juridiske

person,

offentlige

myndighed, institution eller et andet organ, der
alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål
og med hvilke hjælpemidler der må foretages
Behandling af Personoplysninger.
Databehandler

Den

fysiske

eller

juridiske

person,

offentlige

myndighed, institution eller et andet organ, der
behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges
vegne.
Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som
involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling,
registrering, systematisering, ændring af, søgning i,
sammenstilling, overladelse eller videregivelse til
personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for
Organisationen.

Særlige Kategorier af

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk,

Personoplysninger

religiøs

eller

filosofisk

overbevisning

eller

fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data,
helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk
persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering
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samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt
biometriske data behandles med det formål entydigt
at

identificere

en

fysisk

person

(følsomme

oplysninger).
Persondataforordningen

Europa-Parlamentets 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.
Databeskyttelsesloven

Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af
forslag til lov om supplerende bestemmelser til
forordning om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger og
om

fri

udveksling

af

sådanne

oplysninger

(databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober
2017

4.

Formål med behandlingen af dine Personoplysninger

4.1.

Afhængig af om du er rådsøgende, skal testes, skal vaccineres, er frivillig, testator,
legatansøger, nyhedsbrevmodtager, kunde eller bidragyder hos os eller måske blot
bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til 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 velgørende organisation. Dette gælder både
ved håndtering af din rådgivning, dine tests, din vaccination, din frivillighed, dine
eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt, din legatansøgning -,
dit testamente, dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal
administrere dine eventuelle abonnementer hos os. Det kan også være ved din brug
af vores webshop, vores legatmuligheder, vores Checkpoint ydelser, vores
bidragyderservice og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.

4.2.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger for de enkelt områder er:
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4.3.

KUNDE ELLER BIDRAGYDER
Når du er kunde eller bidragyder hos er formålet med dataindsamlingen at
kunne give dig de ydelser, du efterspørger, herunder at kunne foretage de månedlige
opkrævninger, tilsende dig de ønskede varer, udsende information om vores sag eller
events, indberette til skat og opfylde det kontraktlignende forhold, vi har indgået.

4.4 FRIVILLIG
Når du er frivillig hos AIDS-Fondet er formålet med dataindsamlingen at
kunne give dig de ydelser, du efterspørger herunder at kunne informere dig om planlagte
events og bestyrelsesvalg, udsende nyhedsbreve, indkalde til gruppemøder.
4.5 RÅDSØGENDE
Når du er rådsøgende i AIDS-Fondet er formålet med dataindsamlingen at AIDS-Fondet
kan yde den bedst mulige rådgivning og finde den rådgiver, som bedst passer til netop
dig
4.6 LEGATANSØGER
Når du ansøger om legat hos AIDS-Fondet er formålet med dataindsamlingen at kunne
vurdere om ansøgeren er berettiget til at få tildelt et legat efter AIDS-Fondets
retningslinjer for tildeling.
4.7 VACCINANT
Når du skal vaccineres hos AIDS-Fondet, skal vi bruge dit navn, dit CPR-nr og
sundhedsdata relevant for dit vaccinationsforløb. Formålet med indsamlingen af
denne data er for det første at kunne rekvirere vaccinen fra Statens Serum Institut,
at overholde lovkravet om at føre og opbevare patientjournal i mindst 10 år jf. BEK
nr. 1090 af 28/07/2016 samt at indberette alle givne vaccinationer i Det Danske
Vaccinationsregister(DDV) jf. BEK nr 460 af 08/05/2014. Endelig vil AIDS-Fondet
gerne indsamle kontaktdata (e-mail eller telefonnr.) for at kunne kontakte brugeren
i tilfælde af aflysning, sygemelding, problemer med vacciner eller leverancer m.m.,
Det er frivilligt at oplyse, hvilket AIDS-Fondet gør opmærksom på ved booking af
vaccinationstid og i den tilhørende samtykkeerklæring.
4.8 TESTATOR
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Når du testamenterer til fordel for AIDS-Fondet er formålet med indsamlingen af data
at kunne overholde vores forpligtelser i forhold til sagsgangen samt at tilsikre, at
testamentet opfyldes.
4.9 NYHEDSBREVSMODTAGER
Når du registrerer dig som modtager af nyhedsbrevet er formålet med registreringen
af data at kunne tilsende dig de ønskede nyhedsbreve
4.10

WEB-BRUGER
Når du besøger AIDS-Fondets hjemmeside informeres du om, at websitet bruger
cookies, og at du ved at klikke videre accepterer dette. Cookies er små tekstfiler, der
indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies
sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde
styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller
de

kan

huske

dine

sprogindstillinger

eller

andre

præferencer.

Cookies er vigtige for os for de hjælper til at gøre vores online-tjenester lettere at
bruge, til at følge med i hvordan vores website bruges og til at hjælpe os med at levere
den bedste service til dig. Nogle cookies kommer fra eksterne tjenester, der hjælper
os med statistik, eller gør det nemt for dig at dele indhold fra web-sitet, og disse
cookies kan bruges af tredjepart til markedsføring. For at gøre det lettere for dig at
overskue den måde hjemmesiden bruger cookies på, har vi grupperet vores cookies i
nogle let-forståelige kategorier. Man kan se hver kategori og hver cookie i
Cookiedeklarationen.
Du kan læse mere om
Condomeriet

har

en

AIDS-Fondets cookiepolitik https://aidsfondet.dk/Cookies
særlig

cookiepolitik,

som

du

kan

læse

her:

http://www.condomeriet.dk/sider/cookies/
Når du bruger AIDS-Fondets hjemmeside og registrerer dig som bidragyder eller
nyhedsbrevsmodtager er formålet med indsamlingen af data at kunne opfylde vores
forpligtelser overfor dig. Jfr 4.3 og 4.9.
4.11

4.11. JOBANSØGER
Er du jobansøger hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
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4.12



kunne foretage en kvalificeret bedømmelse af dig



kunne kontakte dig



kunne tage referencer, hvis nødvendigt

TESTBRUGER


Når du skal testes i Checkpoint, AIDS-Fondet, skal vi bruge forskellige
personoplysninger fra dig for at kunne gemmeføre de ønskede ydelser; 1. Klamydia
og gonorre-test: vi skal bruge dit navn, CPR-nr, samt telefonnummer. Formålet
med indsamlingen af disse data er hhv. til at oprette bestillingssedler i WEBREG,
således at Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital kan behandle
prøverne, for at kunne kontakte dig efterfølgende med henblik på behandling ved
positive prøver, for at overholde lovkravene om hhv., at føre og opbevare
patientjournal i mindst 10 år jf. BEK nr. 1090 af 28/07/2016, samt hhv. at udfylde
anmeldelse til Statens Serum Institut (jf. BEK nr. 277 af 14/01/2000). 2. Syfilis, hiv
og Hep C tests: ved én eller flere positive tests skal vi bruge dit navn, CPR-nr. og
telefonnummer. Formålet er at overholde hhv. lovkravet om at føre patientjournal
ved bl.a. diagnosticering, samt hhv. lovkravet om at udfylde anmeldelse til Statens
Serum Institut jf. BEK nr. 277 af 14/01/2000. Endelig vil vi gerne bruge dit
telefonnummer for at kontakte dig og sikre du har modtaget den ønskede psykiske
og praktiske støtte i dagene umiddelbart efter en positiv test. 3. Ved
testarrangementer på andre lokationer end testklinikkerne (onsitetests): vi skal
bruge dit telefonnummer hvis testsvar ikke gives onsite, således vi kan give dig svar
telefonisk på næstekommende hverdag. Det er muligt at booke tid til test ved
tidsbestilling på hjemmesiden. 4. Ved tidsbestilling via hjemmeside: Tidsbestilling
sker via vores lægesystem Multimed. Det betyder at når du booker din tid bliver
du

samtidig

oprettet

i

systemet

med

dit

navn,

CPR-nummer

samt

adresseoplysninger og den mailadresse du skriver her. Dermed har vi mulighed for
at sende dig en mail og bekræfte at bookingen er gennemført, og eventuelt sende
din en påmindelse om din tid. Vores system er et lukket system og vi deler ikke
dine oplysninger med andre. 5. PrEP i Checkpoint: Vi skal bruge dit navn, CPR-nr,
telefonnummer samt relevante sundhedsdata for at oprette samt føre en journal
om dig. Der føres derudover også en journal via Sundhedsplatformen under
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Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital. Vi har pligt til at føre og opbevare
journalen i mindst 10 år jf. BEK nr. 1090 af 28/07/2016. Prøver, der er taget i
forbindelse med udlevering eller monitorering af PrEP, analyseres på Klinisk
Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital. Bruger kan tilgå prøvesvar via
Sundhed.dk. Både Checkpoint og Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
kan kontakte dig ved opringning eller SMS omkring behandlingsforløb samt
påmindelse om aftaler, hvorfor et mobiltelefonnummer registreres.
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De personoplysninger, som vi behandler om dig

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:
5.1 KUNDE ELLER BIDRAGYDER
Når du er kunde hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig:
Navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse, evt. telefonnummer, evt. anden
leveringsadresse, samt hvad du har købt.
Når du er bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra
dig: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, evt e-mailadresse, evt. størrelse
på fast bidrag, evt. størrelse på enkeltbidrag, evt betaling, evt PBS aftalenummer, evt
registreringskilde. Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi oplysninger om dit CPRnr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag, såfremt vi har en
indberetningspligt.
5.2 FRIVILLIG
Når du er frivillig hos AIDS-Fondet indsamler vi følgende almindelige personoplysninger
om dig: Kaldenavn, e-mailadresse, frivilligtype, om du er over eller under 18 år, evt
adresse, evt postnummer, evt by, evt telefonnummer, evt eventdeltagelse.
I nogle tilfælde er det nødvendig for os at indsamle Personoplysninger om dig fra
andre. Det kan eksempelvis være indhentning af børneattester, når du skal arbejde
med børn. Men så beder vi om dit samtykke.

5.3 RÅDSØGENDE
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Når du er rådsøgende indsamler vi disse oplysninger om dig: evt navn, evt
telefonnummer,

evt

risikoadfærd,

evt

sidste

test,

evt

hiv-status,

evt

målgrupperelevans, evt anden kontaktperson, evt hvad rådgivningen omfatter. Vi
indsamler som udgangspunkt ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme
oplysninger) om dig, men i de tilfælde, hvor det er relevant for rådgivningen, indsamler
vi oplysninger om personlige problemstillinger, helbredsoplysninger, seksuelle forhold
/ seksuel orientering
5.4 LEGATANSØGER
Når du er legatansøger indsamler vi følgende oplysninger om dig: Navn, stilling, cprnummer,

adresse, postnummer,

by,

bankoplysninger

(registreringsnummer og

kontonummer), telefon, e-mail, evt socialrådgiverkontakt, hvorfor der søges om støtte,
hvad evt legat skal bruges til, baggrund for ansøgning, hiv-status (underforstået),
supplerende

oplysninger

om

dig

og

din

situation,

behandlende

læges

navn/adresse/postnummer/by/underskrift

5.5 VACCINANT
Når du skal vaccineres hos AIDS-Fondet indsamler vi følgende oplysninger om dig: Navn,
alder, cpr-nummer, relevante sundhedsdata, samt evt. telefonnummer og/eller e-mail.
Vi indsamler som udgangspunkt ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger
(følsomme oplysninger) om dig. I de tilfælde, hvor det er relevant for dit
vaccinationsforløb hos os, indsamler vi helbredsoplysninger som tidligere behandling
eller

vaccine

f.eks.

for

HPV

eller

HBV,

allergier,

kroniske

lidelser

eller

behandlingsforløb, der påvirker immunforsvaret og/eller blodets størkningsevne.

5.6 TESTATOR
Har du skrevet testamente til fordel for AIDS-Fondet modtager vi oftest oplysningerne
efter din død. Vi registrerer navn, adresse, postnummer, by evt telefonnummer,
testamentets ordlyd herunder evt andre arvinger, AIDS-Fondets arv (kr/biler,
ejendomme

eller

andet

løsøre)

bobestyrer,

advokatsalær,

åbningsstatus,

skatteoplysninger, boopgørelse, evt løsørefortegnelse og evt andre arvesagsoplysninger
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5.7 NYHEDSBREVSMODTAGER
Ønsker du at modtage AIDS-Fondets nyhedsbrev registrerer vi e-mailadresse og evt.
navn
5.8 WEB-BESØGENDE
Når du besøger vores hjemmeside registrerer vi dit cookiesamtykke. På vores
hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik, for at øge
funktionaliteten og til markedsføring. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores
server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device.
Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge
hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via
cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan
indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid
har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at
slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt.
Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse,
dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af
nærværende

Politik.

Du

kan

læse

mere

om

AIDS-Fondets

cookiepolitik

https://aidsfondet.dk/Cookies Condomeriet.dk – AIDS-Fondets webshop - har en særlig
cookiepolitik, som du kan læse her: http://www.condomeriet.dk/sider/cookies/
Hvis du via hjemmesiden foretager et køb i vores web-shop eller registrerer dig som
bidragyder indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse,
postnummer, by, telefonnummer og/eller e-mailadresse, oprettelsesdato, ip-adresse,
evt købte varer, evt. størrelse på fast bidrag, evt. størrelse på enkeltbidrag, evt
betaling, evt PBS aftalenummer, evt registreringskilde, evt anden leveringsadresse.
Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis
du skal have fradrag for eventuelle bidrag, såfremt vi har en indberetningspligt.

Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt i vores univers bruger vi cookies.
De kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at
fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre
præferencer. Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-
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mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår
af nærværende Politik.
Du kan læse mere om

AIDS-Fondets cookiepolitik https://aidsfondet.dk/Cookies

Condomeriet.dk – AIDS-Fondets web-shop - har en særlig cookiepolitik, som du kan
læse her: http://www.condomeriet.dk/sider/cookies/
5.9 JOBANSØGER
Hvis du søger job hos os registrerer vi følgende oplysninger om dig: Navn,
telefonnummer, adresse, e-mail
5.10
-

TESTBRUGER

Når du testes i Checkpoint, AIDS-Fondet, registrerer vi følgende personoplysninger om dig;
1. Ved klamydia og gonorre-test registrerer vi dit navn, CPR-nr, telefonnummer samt
testresultat og eventuelt relevante sundhedsdata 2. Ved positive syfilis, hiv og Hep C tests
registrerer vi dit testresultat, navn, CPR-nr. og telefonnummer, evt. hvor du har ønsket at
foretage konfirmatorisk test, hvilke tests der er gennemført samt resultatet for hiv, syf og
Hep C. Hvis du har svaret på disse spørgsmål registreres disse svar dermed også. 3. Ved
testarrangementer på andre lokationer end testklinikkerne (onsitetests) registrerer vi dit
telefonnummer. 4. Ved tidsbestilling via hjemmesiden registrerer vi dit CPR nummer, navn
og eventuel adresse, samt den mailadresse registreret ved tidsbookingen. 5. Ved PrEP i
Checkpoint registrerer vi dit CPR nummer, navn og eventuelt adresse, telefonnummer samt
relevant sundhedsdata.
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Sådan behandler vi dine Personoplysninger

Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af din relation til
os
6.1 Er du bidragyder hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:


kunne administrere dit/dine bidrag;



kunne sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag;



informere dig om bestyrelsesvalg
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kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse;



kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette er i overensstemmelse med
den til enhver tid gældende markedsføringslov;

6.2 Er du kunde hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:


stille funktionaliteterne på vores hjemmeside, herunder i vores webshop, til rådighed
for dig;



fremsende ordre- og betalingsbekræftelser samt pakkeadviseringer til dig;



svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;



kunne pakke og afsende dine ordrer;



kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig;

6.3 Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine Personoplysninger til at


kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig;



udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside;



optimere vores hjemmesides indretning;

6.4 Er du frivillig hos os anvender vi dine personoplysninger til at


kommunikere med dig omkring opgaverne, du har hos os som frivillig



Informere om AIDS-Fondets aktiviteter og frivilligopgaver



Udsende frivillig nyhedsbrev



Indkalde til bestyrelsesvalg

6.5 Er du rådsøgende hos os anvender vi dine personoplysninger


Sikre dig den bedst mulige rådgivning (personligt, via chat og e-mail) og anonymitet



Administrere evt tidsbestilling til Flextest



Evt informere dig om din hiv-status ved Flextest

6.6 Er du legatansøger hos os anvender vi dine personoplysninger til at


Sikre korrekt sagsbehandling af din ansøgning
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Udbetale evt legat



Kontakte dig når ansøgningen er behandlet

6.7 Er du vaccinant hos os anvender vi dine personoplysninger til at


Sikre korrekt vaccine hos Statens Serum Institut



Oprette korrekt patientjournal



Administrere din vaccinationsbooking og dit vaccinationsforløb



Registrere vaccinen i Det Danske Vaccinationsregister

6.8 Når du er testator hos os anvender vi dine personoplysninger til at


Sikre korrekt sagsbehandling af dit testamente

6.9 Når du er nyhedsbrevsmodtager hos os bruger vi dine persondata til at


Udsende AIDS-Fondets nyhedsbrev



kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette er i overensstemmelse med
den til enhver tid gældende markedsføringslov

6.10 Når du er jobansøger hos os, bruger vi dine persondata til at


kunne behandle din jobansøgning og kontakte dig vedr. svar

6.9 Er du testbruger hos os anvender vi dine personoplysninger til at


Sikre at vi kan behandle dine klamydia og gonorre-prøver samt iværksætte behandling
hvis nødvendigt



Oprette korrekt patientjournal



Administrere dit testforløb ved en eller flere positive test(s)



Sikre at vi kan give dig dine prøvesvar telefonisk, hvis de ikke er til gængelige ved
testbesøget



Foretage lovpligtig anmeldelse til Staten Serum Institut ved positiv test for klamydia,
gonorre, hiv, syfilis eller Hepatitis C



Tilbyde tidsbestilling via vores lægesystem på hjemmesiden
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Tilbyde dig PrEP i Checkpoint og overholde krav om journalføring samt dokumentation
ved prøvetagning og medicinsk behandling.

7
7.10

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?
Når du bliver fast bidragyder hos os, giver et bidrag til os, køber en vare i vores web-shop,
abonnerer på vores nyhedsbrev, testamenterer til fordel for os, bliver frivillig hos os søger
rådgivning hos os, bliver vaccineret hos os, bliver testet hos os, får PrEP hos os, søger legat
hos os eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige
Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige
Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din
beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine
Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af
dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi
kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med
os.

7.11

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger, fordi vi har en
legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel
6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige
Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

7.12

Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger (dit navn og din e-mail
adresse) til brug for markedsføringsformål. Vi vil dog aldrig bruge personoplysninger
indhentet

i

forbindelse

med

rådsøgende,

vaccinationer

eller

tests

til

markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine
præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter
og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis
også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse,
at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag, brug af
hjemmesiden, m.v.
7.13

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det
kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne
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i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen
af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i
forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os.
Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det
er derfor grundlaget for vores Behandling af oplysninger om dit CPR-nr
7.14

Såfremt du afgiver eller har afgivet Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme
oplysninger) til os, fx oplysninger om dit helbred, så er grundlaget for vores Behandling
Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi er et organ, som ikke arbejder med
gevinst for øje, og idet vores sigte er af sygdomsbekæmpende art. Behandlingen af dine
Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores
legitime aktiviteter med henblik på at kunne yde den relevante rådgivning, tests, PrEP
eller udbetale de ansøgte legater.

7.15

Såfremt du afgiver eller har afgivet Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme
oplysninger) til os, fx oplysninger om dit helbred eller din seksualitet, så er grundlaget for
vores Behandling ligeledes Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (a), hvor du enten har
givet udtrykkeligt samtykke til behandlingen af sådanne oplysninger til et eller flere
formål, eller hvor oplysningerne indgår under forordningens artikel 9, stk. 2 (h).
Er du ikke fast bidragyder hos os, giver et bidrag til os, køber en vare i vores web-shop,
abonnerer på vores nyhedsbrev, testamenterer til fordel for os, bliver frivillig hos os søger
rådgivning hos os, bliver vaccineret hos os, bliver testet hos os, får Prep hos os, søger legat
hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at
kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering.
Du kan læse mere om AIDS-Fondets cookiepolitik https://aidsfondet.dk/Cookies
condomeriet.dk – AIDS-Fondets webshop - har en særlig cookiepolitik, som du kan læse
her: http://www.condomeriet.dk/sider/cookies/
Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En
IP-adresse kan være en Personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det
ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 6.3
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8

Deling af dine Personoplysninger

8.10

Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som
bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting,
mv.

Det

betyder,

at

vi

kan

dele

dine

oplysninger

med

eksempelvis

vores

serviceleverandører, Nets, vores tekniske support, vores sms leverandør, Det Danske
vaccinationsregister, Multimed, WEB-REG, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre
Hospital, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, vores sms booking leverandør,
vores Telemarketingleverandør og vores bank.
8.11

I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil,
fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

9

Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS
AIDS-Fondet eller vores databehandlere deler ikke din oplysninger med modtagere udenfor
EU/EØS

10

Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger
Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:

10.10

Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til fem år efter
indeværende år fra dit sidste køb i henhold til bogføringsloven. Informationer fra ikkegennemførte køb gemmes i op til et halvt år.

10.11

Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet
vores organisation, og op til fem år efter indeværende år fra din sidste donation i
henhold til bogføringsloven. Personoplysninger om bank reg.nr. og kontonummer bliver
slettet 13 mdr. efter, at din Betalingsserviceaftale er opsagt med NETS, jf.
betalingstjenesteloven af 2009, der kræver, at AIDS-Fondet skal kunne dokumentere, at
der er indgået en aftale op til 13 mdr. efter aftaleforholdets ophør.

10.12

Er du frivillig hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet
vores organisation. Vi opbevarer frivilligkontrakten samt dine data i vores CRM system.
Vi opbevarer dine oplysninger i indeværende år for din udmelding samt det foregående
år. Dette for at sikre din ret til og mulighed for at stemme ved det næstkommende
bestyrelsesvalg
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10.13

Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde, medlem, tidligere medlem
eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig i op til 6
måneder fra seneste besøg.

10.14

Er du legatansøger opbevarer vi dine data i 10 år, hvorefter de slettes. Dette sker for at
sikre korrekt sagsbehandling i henhold til AIDS-Fondet retningslinjer. Dine data vil på intet
tidspunkt blive videregivet.

10.15

Er du vaccinant slettes vaccinationsoplysninger i Det Danske Vaccinationsregister 2 år efter
at du er afgået ved døden, jf. § 4, stk. 1, nr. 8 i BEK nr 460 af 08/05/2014. Dog påbegyndes
sletningen først et år efter førnævnte bekendtgørelses ikrafttræden;
Patientjournaler bliver slettet efter 10 år jf. BEK nr. 1090 af 28/07/2016
Data i sms bookingsystemet slettes efter 5 år

10.16

Er du rådsøgende hos os slettes dine data så senest 6 måneder efter, at dit forløb er
afsluttet

10.17

Er du testator slettes dine oplysninger senest 5 år efter at din arv er udbetalt til os

10.18

Er du modtager af vores nyhedsbrev slettes dine data 2 år efter, du har frabedt dig
nyhedsbrevet.

10.19

Er du jobansøger hos os slettes dine data senest 6 måneder efter, at vi har givet dig svar

10.20

Er du testbruger hos os slettes patientjournaler efter 10 år jf. BEK nr. 1090 af 28/07/2016.
Samtykkeerklæringer til klamydia/gonorre-test opbevares så længe som patientjournalen
og slettes dermed også efter 10 år. Samtykkeerklæringer til onsitetests bliver slettet efter
minimum 2 år fra testdato. Prøvebehandlinger via WEBREG er synlige i 80 dage fra
testdato. Får du PrEP hos os slettes patientjournaler efter 10 år jf. BEK nr. 1090 af
28/07/2016. Samtykkeerklæringer til PrEP opbevares så længe som patientjournalen og
slettes dermed også efter 10 år.

11

Behandling af Personoplysninger i e-mails i forbindelse med Organisationens
aktiviteter

11.10

Overordnet betragter AIDS-Fondet en indkommende mail med persondata og Særlige
Kategorier af Personoplysninger som hjemmel til at behandle data, da personen selv
har henvendt sig med oplysningerne.
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11.11

ALMINDELIGE PERSONHENFØRBARE DATA
AIDS-Fondet sletter automatisk e-mails, som er ældre end 3 år. Hvis en medarbejder
vurderer og har hjemmel til, at en mail skal gemmes i længere tid og ikke slettes
automatisk efter 3 år, gemmes mailen.

11.12

PERSONFØLSOMME DATA – SÆRLIGE KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Mail med Særlige Kategorier af Personoplysninger slettes straks fra mapperne: indbakke,
udbakke og slettet mail. Hvis et forløb kræver det, kan de gemmes i en sagsmappe, indtil
forløbet er afsluttet.

11.13 VED TVIST
I tilfælde af at der pågår en tvist med en e-mail interessent, så opbevares alle
relevante Personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet.
12

Dine rettigheder

12.10

Indsigt

12.10.1

Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive
til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de
Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne
er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. Se mere
på https://aidsfondet.dk/persondata

12.11

Berigtigelse og sletning

12.11.1

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering
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.

12.12

Begrænsning af Behandling

12.12.1

Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset Behandlingen af dine
personlige oplysninger. Se mere på https://aidsfondet.dk/persondata

12.13

Dataportabilitet
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12.13.1

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). Se mere på https://aidsfondet.dk/persondata

12.14

Indsigelsesret

12.14.1

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. Se
mere på https://aidsfondet.dk/persondata

12.15

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis Behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver
tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden
af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os
venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Dog skal du være opmærksom på,
at oplysninger, der er registreret i Det Danske Vaccinationsregister ikke kan slettes, hvis
du vælger at trække dit samtykke tilbage jf. § 4, stk. 1, nr. 8 i BEK nr. 460 af 08/05/2014.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og
tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via
andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til
info@aidsfondet.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere
dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.
Du kan skrive til persondata@aidsfondet.d , eller du kan gå ind på vores hjemmeside
www.aidsfondet.dk/persondata for at gøre brug af én eller flere af ovenstående
rettigheder.
12.16

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.
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13

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger

13.10

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, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc. Nødvendige
oplysninger i henhold til formålet vil fremgå på indsamlingstidspunktet. Fx vil obligatoriske
felter være mærket med en * på vores hjemmeside.

14

Brug af automatiske afgørelser / profilering

14.10

Vi anvender ikke automatiske afgørelser som led i vores direkte markedsføring.

15

Sikkerhed

15.10

I Organisationen er vores Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og
Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for
gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller
ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for
opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger
frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til
Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

16

Klage til tilsynsmyndighed

16.10

Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det
danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail:
dt@datatilsynet.dk

17

Opdatering af denne Politik

17.10

AIDS-Fondet er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af
Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for
at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning.
Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive
offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.
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17.11

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive
offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.
Denne Politik er seneste opdateret 25. maj 2018
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