Energiforum Danmark
Privatlivspolitik
1. Dataansvarlig
Personoplysninger opbevares hos den dataansvarlige:
Energiforum Danmark
Paul Bergsøes vej 6,
2600 Glostrup
Telefon 38 34 30 40
Personoplysninger opbevares ikke hos en ekstern databehandler.
Energiforum Danmark har ikke etableret databehandling i eller adgang fra et tredjeland.
2. Betegnelse og formål
Formålet med nærværende privatlivspolitik er at redegøre for behandlingen af alle personhenførbare
oplysninger, som foreningen har om medlemmerne og leverandører, deltagere i foreningens
arrangementer og studieture, modtagere af udsendelser til medlemmerne og brugere af foreningens
hjemmeside.
3. Generel beskrivelse
Foreningen foretager behandling i form af at man indsamler, registrerer, sagsbehandler, opdaterer,
videregiver og sletter personhenførbare oplysninger om de af foreningens medlemmer der er
medlemmer som privatpersoner.
Oplysningerne behandles både elektronisk og manuelt.
Foreningen behandler ikke oplysninger af særlig karakter.
Foreningen foretager ikke logning på brugerniveau af besøgende på hjemmesiden.
4. Kategorier af registrerede og oplysninger
Der behandles personhenførbare oplysninger om de personlige medlemmer og
bestyrelsesmedlemmer.
Oplysningerne angår navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse,
Endvidere behandles oplysning om medlemskabet og deltagelsen i foreningens aktiviteter og
arrangementer.
5. Modtagere
Oplysningerne kan overføres til TEKNIQ som varetager vores regnskab og bogholderi, samt
hoteller og rejsearrangører i forbindelse med arrangementer
6. Tredjelande
Der overføres ikke personhenførbare oplysninger til tredjelande.

7. Sikkerhed
Der er iværksat følgende foranstaltninger af hensyn til behandlingssikkerheden:
Alle medarbejdere i TEKNIQ og Energiforum Danmark er underlagt erklæring om fortrolighed.
Krypterede meddelelser kan sendes og modtages på sikkeremail@tekniq.dk.
Der er fastsat interne retningslinjer for opbevaring, adgang til oplysningerne, herunder sikring med
brug af adgangskoder, videregivelse af personhenførbare oplysninger under og efter sagens
behandling i TEKNIQ, og Energiforum Danmark og således at disse oplysninger er utilgængelige
for uvedkommende.
Der er etableret adgangskontrol til huset og de enkelte områder i huset.
8. Påbegyndelse
Nærværende politik finder anvendelse med virkning fra den 25. maj 2018.
9. Sletning
Personhenførbare oplysninger slettes, når medlemskabet af foreningen ophører.
Oplysninger om generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og revisorer slettes 10 år efter
hvervets ophør.
Oplysninger afgivet i forbindelse med foreningens aktiviteter og rejser slettes efter rejsens
afslutning, bortset fra sådanne oplysninger der kræves efter lovgivningen.
10. Ret til indsigt, korrektion af oplysninger og sletning
Anmodning om indsigt i registrerede oplysninger, begæring om korrektion af registrerede
oplysninger og begæring om sletning af oplysninger rettes til info@energiforumdanmark.dk

