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CKUs persondatapolitik    

1. Generelt 

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 samarbejds-, ansøgers- eller leverandørforhold 

eller som bruger af vores ydelser, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse 

mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi 

opbevarer oplysninger m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er 

oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På CKU’s hjemmeside vil du til enhver tid kunne 

finde den gældende version. 

 

2. Dataansvarlig 

2.1. Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er: 
CKU – Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde 
Peter Bangs Vej 5B, DK-2000 Frederiksberg 
+45 8172 4000, Jkb@cku.dk 
CVR nr. 1200 6004 
 

2.2. Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er 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. I tillæg hertil 
lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger – kaldet databeskyttelsesloven L 503 samt efterfølgende berigtigelse af (EU) 
2016/679 af 27. april 2016 (EUT L 119 af 4.5.2016) 
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3. Formål med behandlingen af dine personoplysninger 
 

3.1. Alt afhængig af om du er samarbejdspartner, ansøger, leverandør eller samarbejdspartner 
hos CKU, eller alene bruger vores hjemmeside, 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, når vi skal 
administrere din henvendelse til os. Det kan også være ved din brug af mail i forbindelse med 
fx seminarer eller fordi du selv retter henvendelse til os.  
 

 

4. De personoplysninger, som vi behandler om dig 
 
4.1. Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig: 

Når du får nyhedsbrevet; indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: navn 
og e-mailadresse.  

 
Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme 
oplysninger) om dig. I tilfælde hvor ansatte i fx organisationer, hvortil det kræves, at man fx 
er handicappet for at være medlem, og hvor organisationen er medlem af CKU, spørger vi 
ikke til personligt medlemskab. Hvis vi spørger til helbredsforhold, er det udelukkende for at 
sikre optimal behandling fx i form af forplejningsforberedelse eller i forbindelse med 
rejsesikkerhed, hvis du skal deltage i en rejse sammen med os. Vi gemmer ikke disse data, 
efter arrangementets eller aktivitetens er afviklet. 

 
4.2. Disse personoplysninger indsamler vi fra andre om dig: 

I nogle tilfælde er det nødvendig for os at indsamle personoplysninger om dig fra andre. Det 
kan eksempelvis være en ansat i en af vores medlemsorganisationer, der tilmelder flere 
kolleger fx til seminarer / Generalforsamling o.lign.   

 
 

5. Cookies 
5.1. Vi bruger cookies på  https://cku.dk/. Vi har en målrettet cookiepolitik herom, som fremgår 

af hjemmesiden. Du har mulighed for at fravælge cookies på hjemmesiden.   
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6. Sådan behandler vi dine personoplysninger 
 
Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du 
er en samarbejdspartner, ansøger, eller leverandør hos os, eller om du alene bruger af vores 
hjemmeside. 
 

6.1. Er din organisation medlem hos os, anvender vi i nogle tilfælde dine personoplysninger til at 
kunne: 

• administrere medlemsforholdet 

• sende dig nødvendig information om medlemskabet 

• sende dig nyhedsbrev 

• håndtere din eventuelle deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg og bestyrelse i CKU, GTS, 
puljeadministration og/eller understøttende aktivitet.  
 

6.2. Er du ansøger/modtager hos os, anvender vi dine personoplysninger til at: 

• stille funktionaliteterne på vores hjemmeside, herunder formelle retningsliner, 
oplysning om frister mv. til rådighed for dig 

• svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger 

• kunne håndtere administration af forholdet til dig 

• kunne sende dig oplysnings-/markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i 
overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov 

• sætter dig på deltagerlister til vores arrangementer.  
 

6.3. Er du leverandør til CKU eller fx GTS, anvender vi dine personoplysninger til at kunne: 

• håndtere administration af leverandørforholdet til dig. 

 
6.4.  Er du samarbejdspartner med til os, anvender vi dine personoplysninger til at kunne: 

• håndtere administration af samarbejdet med dig. 

 
 

7. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?  
 
7.1. Når du indgår i en aftale/samarbejdsrelation med os, f.eks. søger om en bevilling, leverer en 

varer, 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.  

 
7.2. Når du køber ydelser eller får midler gennem os, 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 i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme 
regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet 
vedrører.  

 
7.3. 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 
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gevinst for øje, og idet vores sigte er af udviklingsmæssig art. Behandlingen af dine særlige 
kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime 
aktiviteter med henblik på at sikre fx at adgangsforholdene er tilgængelige for dig og / eller 
sikre mod allergener i fødevarer. Derudover sker behandlingen af dine oplysninger under den 
betingelse, at du enten er medlem af vores organisation, er tidligere medlem eller at du, på 
grund af CKUs formål, er i regelmæssig kontakt med os. 

 
7.4. Er du leverandør eller samarbejdspartner hos os gemmer vi dine Persondata med det formål 

at handle med dig eller på anden vis samarbejde med dig. Det juridiske grundlag for 
behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (F), idet 
behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan fortsætte samarbejdsforholdet.  

 

 
8. Deling af dine personoplysninger 

 
8.1. 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, vores 
tekniske support og vores bank.  Vi kan også i særlige tilfælde dele dine kontaktdata, såfremt 
du er ansat i en organisation, der er medlem af CKU, med andre ansatte i organisationer, der 
er medlem af CKU, såfremt vi skønner, det er sagligt og relevant for alle parter fx i forhold til 
at indgå i en arbejdsgruppe. 

 
9.  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

 
Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler: 

 
9.1. Er du modtager/kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år + 

indeværende i henhold til bogføringsloven 
9.2. Er medarbejder hos en af vore medlemsorganisationer, vil vi opbevare dine 

personoplysninger afhængigt af dit arbejdsrelaterede engagement i CKU 
9.3. Referater fra arbejdsgruppemøder, udvalgsmøder, bestyrelsesmøder, bevillingsmøder samt 

generalforsamlinger gemmes uendeligt som dokumentation for de vedtagne beslutninger 
og arkiveres  

9.4. Korrespondance fx mails med faglige spørgsmål gemmes i op til 5 år. Korrespondance fx 
mails som har væsentlig betydning for det i pkt. 9.3. beskrevne samt anden korrespondance 
som anses vigtig for organisationens historie opbevares som i pkt. 9.3.  

9.5. Deltagerlister til seminarer, medlemsmøder mv. gemmes i 2 år + indeværende. 
9.6. Data til håndtering af modtagelse af nyhedsbrev slettes umiddelbart efter anmodning om 

ikke at modtage nyhedsbrevet længere 
 

 
 
 
 
 

 
10. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger 
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10.1. 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 yde de tjenester til dig, som du 
efterspørger, udbetale honorarer, betjene din organisations forespørgsler, sende dig den 
ønskede information, m.fl.   

 

 
11. Sikkerhed 

 
11.1. 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. 

 
11.2. Klage til tilsynsmyndighed 

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, + 45 3319 3200, e-
mail dt@datatilsynet.dk. 

 

 
12. Opdatering af denne politik 

 
12.1. CKU 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. 
 

12.2.      Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive 
offentliggjort på denne side: https://www.cku.dk/ og kan eventuelt blive meddelt dig via e-
mail.

 

https://www.cku.dk/
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