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Privatlivspolitik Kirkernes Familiehjælp, Randers 
 
Overordnet privatlivs- og persondatapolitik for: Behandling af personlige oplysninger i Kirkernes 
Familiehjælp, Randers. 
 
Generelt 
Enhver har ret til beskyttelse af deres personoplysninger. Som Dataansvarlig og som led i vores 
arbejde og aktiviteter i Kirkernes Familiehjælp, Randers, herunder i forbindelse med vores frivillige 
arbejde, indsamler og behandler vi en række personoplysninger om potentielle, nuværende og 
tidligere frivillige og modtagere af vores hjælp. Det er vitalt for Kirkernes Familiehjælp, Randers, at 
alle disse personer trygt kan betro os deres personoplysninger i tillid til, at vi behandler disse i 
overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 
 
Om nærværende Persondatapolitik 
De kategorier af personoplysninger, som vi behandler i Kirkernes Familiehjælp, Randers, er 
personoplysninger om vores potentielle, nuværende og tidligere frivillige og modtagere af vores 
hjælp med flere samt eventuelt andre, som vi kommunikerer med, f.eks. ansatte hos offentlige 
myndigheder. Sådanne personoplysninger er, uanset om de behandles elektronisk eller manuelt i 
et register, omfattet af forskellige retsgarantier som nærmere specificeret i 
persondataforordningen. 
 
Kirkernes Familiehjælp, Randers er ansvarlige for at påse overholdelse af persondataforordningen 
samt nærværende Persondatapolitik. 
Kontakt til den dataansvarlige er:  
Kirkernes Familiehjælp 
v. Kjersti Dirksen (formand for bestyrelsen) 
Esbern Snares Vej 2 
8960 Randers 
Cvr.: 34 56 60 38 
E-mail: info@kirkernesfamiliehjaelp.dk 
 
Alle spørgsmål vedrørende nærværende Persondatapolitik samt mistanke om manglende 
overholdelse skal i første omgang rettes til den dataansvarlige. 
 
Persondataprincipper 
Alle som behandler Personoplysninger som et led i deres arbejde i Kirkernes Familiehjælp, 
Randers er bekendte med de gældende principper for en sådan Behandling. Det er kun de 
medarbejdere/frivillige i Kirkernes Familiehjælp, der i uddelings øjemed har behov for kendskab til 
dine personoplysninger, der har adgang til oplysningerne. 
 
Princippet om ansvarlighed 
Dette er et overordnet princip som fastsætter, at den Dataansvarlige skal kunne påvise 
overholdelse af persondataprincipperne. Et element heri er også, at vi løbende uddanner vores 
medarbejdere og andre tilknyttede, der som et led i deres daglige arbejde behandler 
Personoplysninger. Dette gøres således at vi kan påvise udbredelse af og kendskab til 
persondataprincipperne i vores Organisation. 
 
Lovlig, rimelig og gennemsigtig Behandling 
Formålet med Persondataforordningen er ikke at forhindre, begrænse eller modvirke, at der sker 
en behandling af personoplysninger. Det skal derimod at sikre, at en sådan behandling er lovlig og 
sker under behørig hensyntagen til de registreredes rettigheder. Herunder også at information om 
Kirkernes Familiehjælp, Randers’ behandling af personoplysninger er lettilgængelig og letforståelig 
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for de registrerede. Dette er også med til at understøtte gennemsigtigheden i Kirkernes 
Familiehjælp, Randers databehandlingsaktiviteter. Derudover også til overholdelse af 
forpligtelserne i medfør af reglerne om de registreredes rettigheder. 
 
Lovlig behandling af personoplysninger forudsætter, at der i Persondataforordningen eller anden 
lovgivning er juridisk hjemmel til at foretage den pågældende behandling. Det kan eksempelvis 
være fordi: 

• behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale med den registrerede,  
• behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse,  
• vi eller den, som vi eventuelt måtte videregive Personoplysninger til, har en berettiget 

interesse i behandlingen eller  
• den registrerede har samtykket til, at vi behandler den pågældendes personoplysninger.  

 
Når vi i Kirkernes Familiehjælp, Randers behandler personoplysninger, herunder også i vores 
interne anvendelse, sikrer vi til stadighed, at vi har juridisk hjemmel til, og altså et juridisk grundlag 
for at foretage disse behandlinger. 
 
Formålsbegrænsning 
Som en del af vores løbende virksomhed indsamler og behandler vi personoplysninger. Når vi i 
Kirkernes Familiehjælp, Randers indsamler personoplysninger, sker det til udtrykkelige formål. Vi 
anvender personoplysninger til at kunne behandle ansøgning om hjælp via Kirkernes Familiehjælp. 
Hjemlen til behandlingen af personoplysninger findes i artikel 6 stk. 1 litra b subsidiært litra e. 
Oplysninger anvendes udelukkende til formålet. 
 
Dataminimering og opbevaringsbegrænsning (sletning) 
Vi indsamler og behandler alene personoplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af det 
formål, hvortil de er indsamlet. Vi registrerer almindelige personoplysninger som stamdata og 
kontaktoplysninger. Dette indebærer også, at der er fastlagt tidsrammer for opbevaring af 
personoplysninger med henblik på at sikre, at personoplysningerne ikke opbevares længere end 
nødvendigt henset til formålet med deres behandling eller på en sådan måde, at det er muligt at 
identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt henset til de formål, 
hvortil de behandles. Oplysninger bevares i 5 år og slettes herefter fra alle arkiver. 
 
Integritet og fortrolighed 
Personoplysninger behandles på en tilstrækkelig sikker måde, herunder for så vidt angår 
beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling, tilintetgørelse eller beskadigelse. 
 
De Registreredes rettigheder 
Persondataforordningen tildeler de registrerede en række rettigheder. Dette indebærer omvendt, at 
der er en række krav og forpligtelser, som vi skal leve op til i Kirkernes Familiehjælp, Randers, når 
vi indsamler og behandler Personoplysninger. Den registrerede har ret til at få adgang til de 
personoplysninger, som Kirkernes Familiehjælp er i besiddelse af, og til at få dem rettet, hvis de er 
forkerte. 

Retten til sletning indebærer, at den registrerede – med visse undtagelser – har ret til at få slettet 
oplysninger om den registrerede. 

 

 



Kirkernes Familiehjælp, Randers 

 3 

Sikkerhed 
I medfør af Persondataforordningen har vi implementeret interne procedurer for opretholdelse af 
passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning. 
 
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. 
telefon 3319 3200 
e-mail: dt@datatilsynet.dk 
 
Opdatering af denne Politik 
Kirkernes Familiehjælp, Randers 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. 
Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på 
denne side. 
 
Denne Politik er senest opdateret 18/3-2019. 
 
 
 


