
 

 

 

 

 

Spøttrup, september 2022 

 

Privatlivspolitik 
Som organisation prioriterer vi din databeskyttelse højt. Hvad enten du er samarbejdspartner, 
gæst på vores hjemmeside eller på anden måde er i kontakt med os, indsamler og behandler vi 
altid personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger. Du kan læse nærmere om, 
hvordan vi behandler dine personoplysninger nedenfor. 
 
 
Dataansvarlig 
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores 
kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger her: 
 
Klimafonden Skive 
Kåstrupvej 22 
7860 Spøttrup 
CVR-nr.: 33 59 90 56 
 
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via 
info@klimafondenskive.dk. 
 
 
Behandlingsaktiviteter 
Som dataansvarlig ifølge GDPR har vi følgende behandlingsaktiviteter. 
 
Besøg på hjemmeside 

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies, så hjemmesiden kan fungere.  
 
En cookie er en lille tekstfil, der gemmes af din browser, når du besøger en hjemmeside. En 
cookie kan indeholde tekst, tal eller for eksempel en dato, men der er ingen personlige 
oplysninger gemt i vores cookies. Den er heller ikke et program, og kan ikke indeholde virus.  
 
På Klimafonden Skives hjemmesider anvender vi kun få cookies, til trafiksporing og til enkelte 
tekniske forhold. 
 
Kommunikation med samarbejdspartnere 

Klimafonden Skive behandler personoplysninger om samarbejdspartnere til en række formål, 
herunder:  

• Deltagelse ved arrangementer 

• Udsendelse af invitationer, nyheder og publikationer 

• Facilitering af innovationssamarbejder og projektudvikling 

• Sikre, at vores oplysninger om dig er ajourførte. 

mailto:info@klimafondenskive.dk
http://www.gdpr.dk/


 

 
 
 
 
De personoplysninger, som vi behandler om vores samarbejdspartner, er navn, titel, firma, 
adresse, mail og telefonnummer. Samt billeder indsamlet i forbindelse med arrangementer og 
events. Oplysningerne indsamles, når du giver dem til os. 
 
Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 
6, stk. 1 litra b og f. 
 
Når samarbejdet er afsluttet og eventuelle udestående er afsluttede, vil vi umiddelbart herefter 
slette personoplysningerne. 
 
Nyhedsbrev 

Vi har ikke et nyhedsbrev. Du er velkommen til at følge os på LinkedIn, hvor vi lægger 
information om vores aktiviteter og nyheder ud. 
 
Bogføring 

Vi skal gemme alle regnskabsbilag, jævnfør bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer 
fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige 
personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse. 
 

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra. 
 
Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år, efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.  
 
Jobansøgninger 

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et 
ansættelsesbehov i vores virksomhed.  
 

Hvis du sender din jobansøgning til os, er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.  
 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, vil vi med det samme vurdere, om din ansøgning er 
relevant og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.  
 

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, du 
ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet. 
 

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, vil vi give dig særskilt 
information om, hvordan at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.  
 
 
 



 

 
 
 
 
Databehandlere 

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere samt benytter 
os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. 
 

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, 
rådgivning, it-hosting eller markedsføring.  
 
Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje 
krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger 
er beskyttet. 
 
Kun de af vores medarbejdere, som er direkte afhængige af oplysningerne for at kunne udføre 
deres arbejde, har adgang til dine oplysninger. Alle personer, der arbejder med vores 
samarbejdsplatform, er underlagt tavshedspligt.  
 

Videregivelse af personoplysninger  

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. 
 

Klimafonden Skive kan dog give udvalgte it-samarbejdspartnere adgang til at arbejde med 
systemer indeholdende personoplysninger, hvis årsagen ligger i support og udvikling af vores 
it-systemer samt hjemmesider. 
 

Profilering og automatiserede afgørelser 

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser. 
 
 
Dine rettigheder 

Du kan til enhver tid få indsigt i de persondata, du har oplyst til os. Du har endvidere ret til at 
gøre indsigelse mod indsamlingen og behandling af dine oplysninger. Du kan herudover kræve, 
at vi sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne.  
 
Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, og du kan til enhver tid 
tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine 
oplysninger.  
 
Hvis du ønsker indsigt i eller mulighed for at korrigere dine persondata, eller hvis du ønsker at 
tilbagekalde et afgivet samtykke, kan du kontakte os på info@klimafondenskive.dk. 
 
 
Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

mailto:info@klimafondenskive.dk
http://www.datatilsynet.dk/

