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Privatlivspolitik for Behandl Os Ordentligt 

Behandl Os Ordentligt behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne 
for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, 
hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. 

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens 
legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at 
opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – 
eller når du beder os om det. 

Dataansvarlig for behandling af dine oplysninger er 

Behandl Os Ordentligt 
Adresse:  Vester Allé 20, 7800 Skive 
Telefonnr.: 20 90 55 15 
E-mail:  boo@behandlosordentligt.dk 
CVR: 33 22 01 11 
Hjemmeside: www.behandlosordentligt.dk og www.boo-avis.dk 

Privatlivspolitikken 
Behandl Os Ordentligt Privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger og 
hvilke rettigheder du har, når vi behandler dem 

Du finder den til enhver tid gældende version af Behandl Os Ordentligt Privatlivspolitik på 
https://behandlosordentligt.dk/privatlivspolitik/ 

De frivillige behandler dine oplysninger efter instruktion fra Behandl Os Ordentligt 

Dine personoplysninger som medlem 
Behandl Os Ordentligt behandler dine personoplysninger som du har givet os i forbindelse med 
din indmeldelse og når du kontakter os omkring dit medlemskab. Du får et medlemsnummer og 
andre oplysninger der letter det administrative arbejde. 

Behandl Os Ordentligt formål med at føre medlemskartotek er så du kan brug af de fordele et 
medlemskab giver dig. Dit medlemskab kan også være med til at søge midler hjem til foreningens 
aktiviteter fra det offentligt eller fonde. 

Dine oplysninger som Behandl Os Ordentligt har vil blive gemt i op til halvandet år efter det 
kalenderår, efter dit medlemskabs ophør. Dine oplysninger som er bogføringspligtige, vil blive 
opbevaret i fem år fra udgangen af regnskabsåret. 

Behandl Os Ordentligt kan videregive kontaktoplysninger til udbringning af forsendelser. 
Hvis en offentlig myndighed eller fond kræver dokumentation for antal medlemmer, kan vi 
videregive dine kontaktoplysninger.  

Frivilliges deltagelse i aktiviteter og projekter 
Når du tilmelder dig en aktivitet eller et projekt giver du oplysninger til Behandl Os Ordentligt som 
kan være navn, adresse, telefonnummer og mail. Følsomme personoplysninger som 
betalingsoplysninger indhentes kun med dit samtykke.  
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Ved afholdelse af en aktivitet, møde eller andre arrangementer kan du blive bedt om afgivelse af 
oplysning om mad, drikke og andre oplysninger.  

Hvis du tilmelder dig via en formular på vores hjemmesider, benyttes dine oplysninger til at 
kontakte dig.  

I helt særlige tilfælde kan vi modtage følsomme personoplysninger fra andre fx i forbindelse med 
vores tilsluttede foreninger, netværksgrupper og klubber. 

Koordinering af frivillige i forbindelse med aktiviteter, møder og projekter videre gives kun 
personoplysninger når du har givet dit samtykke. 

Behandl Os Ordentligt administrere og håndtere frivilliges deltagelse i aktiviteter og projekter. 
Behandl Os Ordentligt tilrettelægger aktiviteter og projekter samt søger tilskud til aktiviteter. 

Behandl Os Ordentligt opbevarer dine oplysninger i op til halvandet år efter, at din tilmelding til en 
aktivitet er registreret. Oplysninger som er bogføringspligtige opbevares i fem år fra afslutningen af 
det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. 

Behandl Os Ordentligt kan videregive dine personoplysninger som navn, telefonnummer og mail, 
såfremt det er nødvendigt til samarbejdspartnere, medarrangører og andre deltagere i forbindelse 
med aktiviteter, møder og projekter.  

Kontaktpersoner og pårørende 
Behandl Os Ordentligt behandler personoplysningerne som du har oplyst os om vedr. din 
kontaktperson eller pårørende. Oplysningerne kan være navn, adresse, telefonnummer, mail. 

Formålet med oplysningerne er at Behandl Os Ordentligt kan kontakte din kontaktperson eller 
pårørende når Behandl Os Ordentligt mener det er relevant. 

Behandl Os Ordentligt sletter dine oplysninger i op til en måned efter, at aktiviteten, mødet, 
arrangementet eller projektet er stoppet. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og vi 
sletter dine oplysninger hurtigst muligt og senest inden for en måned 

Behandl Os Ordentligt videregiver kun oplysninger om kontaktpersoner og pårørende når det er 
påkrævet af politiet 

Frivillige 
Behandl Os Ordentligt behandler personoplysninger om dig som frivillig. Vi registrerer navn, 
adresse, telefonnummer, mail, fødselsdato og hvilke aktiviteter du deltager i samt tidspunkter og 
perioder.  

Behandl Os Ordentligt noterer udlæg, kørselsgodtgørelse og andet vedr. møder, aktiviteter, 
arrangementer og projekter du deltager i.  

Behandl Os Ordentligt kan behandle billeder af dig til hjemmesider og andre digitale platforme, 
men kun når du har givet dit samtykke.  

I særlige tilfælde behandler vi cpr.nr. som kan være når der skal indhentes en børneattest samt 
udbetaling af godtgørelse. 
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Formålet er at Behandl Os Ordentligt kan administrere, udvikle og tilrettelægge det frivillige 
arbejde og søge tilskud til dette.  

Vi behandler portrætbilleder til brug for hjemmesider og digitale platforme, men kan også i særlige 
tilfælde benyttes til ID-kort, hvis dette skulle være nødvendigt i forbindelse med aktiviteter, møder, 
arrangementer eller projekter. Vi anvender billeder med frivillige på vores hjemmesider, brochurer 
og på digitale platforme, hvis billederne illustrerer Behandl Os Ordentligt aktiviteter og brugerne 
kan se, hvordan kontaktpersonen ser ud. 

For udbetaling af godtgørelser af børneattest behandler Behandl Os Ordentligt dit cpr.nr. 

Behandl Os Ordentligt opbevarer dine oplysninger op til halvandet år efter kalenderåret efter 
seneste dato for din deltagelse i en aktivitet, møde, arrangement eller projekt. 

Behandl Os Ordentligt opbevarer bogføringspligtige oplysninger i fem år fra afslutningen af det 
regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører 

Hvis du har givet samtykke vedr. billedoptagelser udløber brugen når du trækker dit samtykke 
tilbage. Har du indgået en aftale vedr. billedoptagelser kan vi benytte disse indtil perioden for 
aftalen udløber eller du beder os om at slette billedoptagelsen og dermed ikke anvendes fremover 

Oplysninger vedr. børneattest opbevares op til 1 måned efter, at vi har modtaget svar fra politiet 
og 1 måned efter afholdt arrangement, aktivitet, møde eller projekt. 

Vi opbevarer oplysninger om deltagelse i Behandl Os Ordentligt foredrag, kurser og konferencer 
for frivillige i op til 2 år efter afholdelsen 

Behandl Os Ordentligt videregiver oplysninger til andre, hvis en myndighed kræver dokumentation 
for antal frivillige, i forbindelse med samarbejde med andre foreninger, organisationer.  
Behandl Os Ordentligt kan videregive oplysninger hvis der opstår en forsikringssag, der 
forudsætter videregivelse af personoplysninger til forsikringsselskabet 

Blive frivillig 
Behandl Os Ordentligt behandler dine oplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med, at 
du har ønsket at blive frivillig. 

Behandl Os Ordentligt behandler dine oplysninger så du kan blive frivillig hos os og være med til 
at hjælpe andre.  

Behandl Os Ordentligt opbevarer dine oplysninger op til halvandet år efter kalenderåret for 
modtagelsen af din henvendelse. Bliver du frivillig hos Behandl Os Ordentligt vil vi bruge dine 
kontaktoplysninger til at registrere dig som frivillig og sletter eventuelle øvrige oplysninger inden 
for de næste 3 måneder efter, at du er blevet registreret som frivillig 

I særlige tilfælde kan vi videregive dine oplysninger til andre organisationer, som vi samarbejder 
med. Det sker dog kun efter samtykke fra dig 

Modtagere af BOO-Nyhedsbrev 
Behandl Os Ordentligt behandler oplysningerne som navn, mailadresse og om dit valg om du 
ønsker at modtage nyhedsbrev. 
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Behandl Os Ordentligt anvender dine oplysninger til administration af nyhedsbreve. 

Behandl Os Ordentligt behandler oplysninger om modtagere af BOO-Nyhedsbrev og slettes 
hurtigst muligt og senest inden for en måned, hvis mailadressen ikke længere eksisterer. Trækker 
du dit samtykke tilbage, sletter vi dine oplysninger hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

Deltagere i konkurrencer og lotterier 
Behandl Os Ordentligt behandler dine personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og 
mail, som du har givet os, når du tilmelder dig en konkurrence eller ved køb af lotterilodder. 
Behandl Os Ordentligt behandler dine oplysninger som bankregistrerings- og kontonummer du har 
givet ved samtykke til brug for udbetaling eller udlevering af lotterigevinster. 

Behandl Os Ordentligt anvender dine oplysninger til at administrere din deltagelse i konkurrencer 
og medlemslotterier 
Behandl Os Ordentligt offentliggøre navn og by på vindere af konkurrencer og trækningslister fra 
lotterier 

Behandl Os Ordentligt opbevarer dine oplysninger om deltagelse og ved udbetaling eller 
udlevering af gevinster i op til halvandet år efter udtrækningen af vindere.  Oplysninger om 
deltagelse i lotterier slettes senest halvandet år efter kalenderåret for, at dit medlemskab er ophørt 

Behandl Os Ordentligt opbevarer oplysninger som er bogføringspligtige i fem år fra afslutningen af 
det regnskabsår, regnskabsmaterialet vedrører 

Brugere af hjemmesider og sociale medier 
Behandl Os Ordentligt anvender cookies og du bestemmer selv udover de nødvendige cookies, 
hvilke typer cookieinformation du giver tilladelse til. 

Behandl Os Ordentligt behandler ikke personoplysninger, som brugere selv lægger op på sociale 
medier som Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram og YouTube 

Behandl Os Ordentligt behandler ikke personoplysninger der ligger på sociale medier som 
kommentar på foreningens profil og grupper på Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram og 
YouTube.  

Behandl Os Ordentligt tager ikke ansvar for oplysninger og indlæg som andre publicerer.  

Behandl Os Ordentligt fraråder vores brugere at lægge personlige og fortrolige oplysninger ud i 
debatten på sociale medier. 

Behandl Os Ordentligt benytter cookies pga. det er indført ved lov 

Leverandører, samarbejdspartnere 
Behandl Os Ordentligt behandler personoplysninger, som vi har modtaget fra samarbejdspartnere, 
leverandører og selvstændige erhvervsdrivende 

Formålet er at administrere samarbejdet, indgåede aftaler, kontrakter og dokumentere 
betalingstransaktioner. 

Behandl Os Ordentligt opbevarer kontaktoplysninger på ansatte og konsulenter, indtil vi modtager 
oplysning om ændring af kontaktpersoner eller ved samarbejdsaftalens ophør. 
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Behandl Os Ordentligt opbevarer oplysninger som er bogføringspligtige i fem år fra afslutningen af 
det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører 

Deltagere i konferencer 
Behandl Os Ordentligt behandler personoplysninger, når du har givet os disse i forbindelse med 
din tilmelding, opfølgning på deltagelsen. Behandl Os Ordentligt administrere din deltagelse og 
opfølgning i konferencer afholdt af  

Behandl Os Ordentligt administrerer deltagerbetaling når det drejer sig om 
betalingsarrangementer. Behandl Os Ordentligt kan dele deltageroplysninger med andre 
deltagere, hvis du giver samtykke til dette.  

Behandl Os Ordentligt opbevarer dine oplysninger op til 2 år efter afholdelse af konferencen 
Behandl Os Ordentligt opbevare oplysninger som er bogføringspligtige i fem år fra afslutningen af 
det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. 

Når du henvender dig til Behandl Os Ordentligt 
Behandl Os Ordentligt behandler dine personoplysninger, som du sender til os pr. mailer, sender 
pr. brev eller indtaster i vores formularer på vores hjemmesider eller oplyser os pr. telefon.  

Behandl Os Ordentligt modtager almindelige personoplysninger, følsomme og fortrolige 
oplysninger.  

Behandl Os Ordentligt behandler oplysningerne til de formål, du har oplyst os om i din 
henvendelse. Du og Behandl Os Ordentligt aftaler efterfølgende for at kunne følge op på din 
henvendelse. 

Behandl Os Ordentligt opbevarer dine oplysningerne op til halvandet år efter, at du har fået svar 
eller din sag er afsluttet. 

Behandl Os Ordentligt videregiver kun oplysninger med aftale og/eller med dit samtykke. 

Deltagere i undersøgelser 
Behandl Os Ordentligt behandler kun kontaktoplysninger for deltagelse i undersøgelser, hvis du 
som medlem, frivillig eller brug af de sociale medier har givet dit samtykke. 

Som deltager i Behandl Os Ordentligt undersøgelse kan vi behandle vi almindelige og eventuelt 
følsomme oplysninger, som du har valgt at oplyse om. 

Formålet med en undersøgelse kan være at belyse vilkår, livskvaliteten eller behov for Behandl Os 
Ordentligt målgruppe. 

De oplysninger som indgår eller som er en del af Behandl Os Ordentligt undersøgelse vil være 
anonymiseret i forbindelse med indsamling af oplysningerne. Opbevaringsperioden vil fremgå af 
den konkrete i undersøgelsen. 

Behandl Os Ordentligt videregiver ikke oplysninger. 

Fonde, donationer og legater 
Behandl Os Ordentligt behandler dine oplysninger du har givet os vedr. konto- og 
registreringsnummer og cpr.nr. Skal Behandl Os Ordentligt indberette til SKAT. 
Behandl Os Ordentligt behandler kontaktoplysninger og CVR-nummer for virksomheder og fonde. 
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Behandl Os Ordentligt formål er at overføre fondsmidler, donationer og legater, der kan bidrage til 
Behandl Os Ordentligt aktiviteter, møder, arrangementer og projekter 

Behandl Os Ordentligt opbevarer oplysningerne der vedrører donationen/legatet i fem år efter 
afslutningen af regnskabsåret for det sidste regnskab. 

Behandl Os Ordentligt videregiver ikke dine oplysninger medmindre det er påkrævet af en offentlig 
myndighed eller politiet. 

Jobansøgere 
Behandl Os Ordentligt behandler almindelige, følsomme og fortrolige oplysninger, som du har 
oplyst i forbindelse med vores rekrutteringsproces samt referenceoplysninger fra tidligere 
arbejdsgivere, hvis du har givet samtykke til dette. 

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er ansættelse af medarbejdere til Behandl Os 
Ordentligt samt efterfølgende at dokumentere korrekt rekrutteringsforløb i tilfælde af klager. 

Ansøgninger, der ikke resulterer i en ansættelse, opbevares op til et halvt år efter, at ansøgningen 
er modtaget. Ansøgninger modtaget i forbindelse med et headhunterfirma slettes ved 
stillingsbesættelse. Ansøgninger, der resulterer i en ansættelse, opbevares på den ansattes 
personalesag under ansættelsen. 

Dine rettigheder 
Behandl Os Ordentligt overholder databeskyttelsesforordningen læs den her på datatilsynet.dk 

Opdateringer af Behandl Os Ordentligt privatlivspolitik 
Behandl Os Ordentligt gennemgår og opdateret løbende foreningens privatlivspolitik. 

Behandl Os Ordentligt nyeste udgave af privatlivspolitikken finder du 
på www.behandlosordentligt.dk  

Privatlivspolitikken er opdateret august 2021. 
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