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1.

Behandling af personoplysninger

1.1

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Selskabet) er optaget af at beskytte dine
personoplysninger.

1.2

Denne Persondatapolitik forklarer hvilke personoplysninger, vi indsamler om vores
medlemmer (Medlem), hvornår og hvorfor vi indsamler oplysningerne, hvordan vi
benytter dem, forudsætningerne for vores videregivelse til andre, samt hvordan vi
opbevarer dem sikkert.

1.3

Du bedes venligst læse Persondatapolitikken grundigt igennem for at forstå,
hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

2.

Formål og behandlingsgrundlag

2.1.1

I henhold til Selskabets vedtægter er det vores formål og virkeområde at oprette
netværksgrupper og formidle viden, inspiration og meget andet for
beslutningstagere i det danske erhvervsliv. Du kan læse vedtægterne
https://vl.dk/selskabet/vedtaegter/

2.2

Din optagelse som Medlem af en VL gruppe sker på baggrund af en aftale om
medlemskab med Selskabet.

3.

Informationer vi registrerer

3.1

Vi behandler følgende oplysninger om alle vores Medlemmer i forbindelse med
medlemskabet og de løbende aktiviteter:

3.2

Indmeldelse og løbende medlemskab:
•

Navn, jobtitel, virksomhed, mailadresse, telefonnummer (obligatorisk)

•

Køn, fødselsdag, medlemsorlov (frivilligt)

3.3

3.4

3.5

•

Medlemsnummer

•

Lagringstid: Indtil 3-6 måneder efter udmeldelse, dog aldrig før evt.
kontingentrestance er betalt.

Rekruttering i VL-grupperne
•

Personligt CV på ansøgere

•

Lagringstid: Op til 1 måned efter beslutningen om optagelse eller afvisning.

Data på vores mobile applikationer VL Møde og VL Døgnet:
•

Login profil: Navn, jobtitel, virksomhed, mailadresse, telefonnummer, evt.
status besked.

•

Lagringstid: Data i VL Døgnet slettes senest 1 måned efter afholdelsen af det
seneste VL Døgn. Data i VL Møde slettes senest 1 måned efter udmeldelse
fra Selskabet.

Betalingsoplysninger
•

Betalings- og faktureringsoplysninger, betalingskortoplysninger
(kortnummer, udløbsdato, kontrolcifre).

•

Lagringstid: Op til 5 år i medfør af bogføringsloven.

4.

Sikkerhed

4.1

Alle dine oplysninger opbevares på sikre servere hos os eller vores godkendte
databehandlere inden for EU og i medfør af EU US Privacy Shield aftalen.

4.2

Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller
ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i
overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.

4.3

På trods af vores bestræbelser på at etablere et sikkert miljø på hjemmesiden og i
vores mobile applikationer, bør du vide, at ingen information er fuldstændig sikker

på Internettet. Du bør derfor altid inddrage fornødne sikkerhedsforanstaltninger på
dit eget udstyr.
5.

Dine rettigheder

5.1

Du er velkommen til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få
ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysninger. Alle anmodninger herom skal
fremsættes skriftligt til medlemskab@vl.dk

5.2

Vi forbeholder os ret til at behandle og/eller videregive dine personoplysninger
uden for de beskrevne anvendelsesområder, såfremt vi udtrykkeligt forpligtes hertil
som følge af lovgivningen, eller med det formål at beskytte vores interesser i en
juridisk tvist.

5.3

Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først henvende dig
til Selskabet. Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet.

