Cookies og Persondatapolitik
Databehandler:
Adminpartner ApS
Ndr. Strandvej 119 2c
3150 Hellebæk
CVR nr.: 38 17 16 15
Ejer og udvikler af medlemssystemet ”Foreningsadministration”.
Indledning
Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies
beskriver, hvordan Adminpartner ApS indsamler og behandler personoplysninger om dig som
kunde eller medarbejder hos en af vores kunder, når du besøger hjemmesiderne:
www.adminpartner.dk og/eller www.foreningsadministration.dk eller bruger selve
medlemssystemet ”Foreningsadministration”.
Når du anvender ”Foreningsadministration” og afgiver dine eller dine kunders personoplysninger
til os, accepterer du, at denne Politik finder anvendelse. Ligeledes bliver du bedt om at bekræfte
brugen af cookies når du besøger hjemmesiderne www.adminpartner.dk og/eller
www.foreningsadministration.dk
Hvilke persondata indsamler vi og til hvilke formål?
Når du bruger Foreningsadministration, indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies. Disse
oplysninger omfatter din browsertype, dine søgetermer på vores hjemmeside, din IP-adresse og
informationer om din computertype (herefter ”Cookiedata”). Cookiedata bruger vi generelt til at
forbedre vores Produkt, forbedre konverteringen på vores websites og foretage målrettet
markedsføring.

Der benyttes følgende cookies på Foreningsadministrations og Adminpartner ApS´ hjemmesider:
•

Tekniske cookies fra www.Foreningsadministration.dk og www.Adminpartner.dk. Disse
giver os tekniske oplysninger om dit besøg på vores hjemmesider.

•

Facebook og Google+: Hvis man som kunde vælger at bruge Facebook og Google+ som
login, bruges der ligeledes cookies fra disse aktører. Dog kobles de aldrig med dine øvrige
persondata.

•

Google Analytics: Der benyttes cookies fra Google Inc. for at give os informationer om dit
besøg, som bruges til statistik over besøgende på hjemmesiden. Disse data kobles ikke til
dine øvrige persondata.

Sådan afviser du cookies
Ved at ændre indstillingerne i din browser, kan du afvise cookies på din computer. Hvordan du
ændrer indstillingerne i din browser afhænger af, hvilken browser du anvender. Vælger du at
indstille din browser, så du ikke modtager cookies, skal du være opmærksom på, at du kan gå glip
af funktioner og lignende på hjemmesiden, som i så fald ikke vil fungere.
Sådan sletter du dine cookies
Hvis du tidligere har accepteret cookies, kan disse også slettes. Det gør du ligeledes i
indstillingerne af din webbrowser.
Når du bruger Foreningsadministration, behandler vi de data som vi selv logger ved din aktivitet på
vores hjemmeside. Endvidere behandler vi persondata, som du selv lægger ind om dine
medlemmer, for at vi kan levere Foreningsadministration som værktøj til dig og dine medlemmer.
Disse persondata, afgivet af dig som kunde, er almindelige persondata som navn, adresse, e-mail,
telefonnummer.
Vi beder dig om at lade være med at indtaste såkaldte følsomme persondata nogen steder i
Foreningsadministration, herunder i kommentarfelter, supportchat eller lignende felter, som
måtte blive gjort tilgængelig for dig. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om race,
etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt
eller fagforeningstilhørsforhold.

Hvad er grundlaget for vores behandling?
Vores behandling af Cookiedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for, at vi kan varetage
vores legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af Foreningsadministration og
tilbyde vores kunder de mest relevante ydelser.
Registrering og behandling af dine medlemmers almindelige persondata i Foreningsadministration
foretages for at vi kan sælge og levere Foreningsadministrationsløsningen til dig som kunde.
Videregiver vi dine personoplysninger til andre?
Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen kræver det.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores tjenester bedst muligt.
Disse eksterne leverandører er free-lance programmører og de kommer ikke i kontakt med
personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os.
Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Vi sørger for løbende at slette dine persondata, når de ikke længere er relevante for de formål, de
er indsamlet dem til.
Hvilke rettigheder har du som registreret?
Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder
omfatter følgende:
(a) Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi
behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
(b) Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
(c) Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
(d) Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at
vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
(e) Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt
angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal
bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med dig.
(f) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger
på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.
(g) Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger,
har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet
på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på
info@foreningsadministration.dk
Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af
personoplysninger. hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet
(www.datatilsynet.dk).

Sikkerhed

Adminpartner ApS beskytter dine data og overvåger systemet for sikkerhedsbrud,
sikkerhedstrusler eller misbrug. Sikkerheden i Foreningsadministration holdes løbende opdateret.
Vi har interne retningslinjer for behandling af dine data for at sikre, at de ikke viderebringes til
tredjepart uden dit samtykke.

Ændringer til denne Politik
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger
kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi
det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer
giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller
flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på info@foreningsadministration.dk
Dette er version 1.0, sidst opdateret den 24. maj 2018.

Med venlig hilsen
Adminpartner ApS

