
 
 
 
 

 

14. september 2021 

 

Underretning om indsamling af personoplysninger 
 

Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 14 skal  ÆgteskabsDialog (ÆD) orientere om hvilke 
personoplysninger vi håndterer ang. vore kursusdeltagere og medlemmer 

De oplysninger vi skal give er følgende: 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontaktes ÆD? 
2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger 
3. Kategorier af personoplysninger 
4. Modtagere eller kategorier af modtagere 
5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
6. Hvor personoplysninger stammer fra 
7. Opbevaring af personoplysninger 
8. Retten til at trække samtykke tilbage 
9. Medlemmers rettigheder 
10. Klage til Datatilsynet 

I det vedlagte bilag 1 findes en uddybning i forhold til de oplysninger ÆD håndterer. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1. 

Med venlig hilsen 

Erna og Jens Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse 
af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række 
oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede. 



 
 
 
 

 

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

ÆgteskabsDialog er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Foreningsadresse: 

Ane Marie Poulsen 

Hyldehaven 108, Varde 

Telefon: 21 30 83 45 

Mail: info@aegteskabsdialog.dk 

 

Dataansvarlig: 

Jens Nielsen 

Skiverenvej 1, 9220 Aalborg Ø 

Telefon: 98 15 62 99 

Mail: webmaster@aegteskabsdialog.dk 

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• At afvikle ÆgteskabsDialogWeekender 

• At vedligeholde medlemskartotek og udsende medlemsbladet ”Du og Jeg” 

• At koordinere cirkelarbejdet 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Grundlovens §78 stk 1: Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i 
ethvert lovligt øjemed.  

3.  Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 

Vores behandling af dine personoplysninger  sker delvis på baggrund af interesseafvejningsreglen i 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, 
er, at vi gennem kursusvirksomhed (DialogWeekender) ønsker at bibringe deltagerne erfaringer med 
kommunikation i parforholdet. 

 

 



 
 
 
 

 

4. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• For- og efternavn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• Mailadresse 

• Vielsesår 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

• I nogle tilfælde videregives for- og efternavn på kursusdeltagere  til hotellet, i forbindelse med 
afholdelse af kurset 

• Vi videregiver ikke derudover oplysningerne til nogen form for eksterne samarbejdspartnere 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.  

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Oplysningerne stammer fra formularen på vores hjemmeside,  og sendes til os i forbindelse med tilmelding 
til en ÆgteskabsDialogWeekend. Her har kursusdeltageren givet samtykke til,  at vi håndterer 
personoplysningerne j.fr. gældende regler. 

8. Opbevaring af dine personoplysninger 

• Vi opbevarer dine personoplysninger i op til en måned efter weekendens afholdelse. Herefter 
slettes de. 

• Ved medlemskab opbevares oplysningerne indtil medlemskabet opsiges  

• Ved deltagelse i cirkelarbejdet opbevares oplysningerne så længe man er med i en cirkel 
 



 
 
 
 

 

9. Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de 
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

10. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig.   

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 
generelle sletning indtræffer.  

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få 
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit 
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at 
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden 
hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk. 

11. Klage til Datatilsynet ((hvis Domstolsstyrelsen er rette klagemyndighed, skal du 

tilrette afsnit 12)) 

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. 

 

 


