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Politik til beskyttelse af personlige 
oplysninger
 Af UNF Danmarks bestyrelse, 19. september 2010

Hos Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (herefter benævnt UNF) aner-
kender vi, at beskyttelse af personlige oplysninger er vigtigt. Denne Politik til
beskyttelse af personlige oplysninger gælder for alle produkter,  tjenester og
websteder, der tilbydes af UNF, samlet benævnt som UNFs ”tjenester”.

UNF overholder den danske lov om behandling af personoplysninger af 31. maj
2000.

Hvis du har spørgsmål om denne Politik til beskyttelse af personlige oplysnin-
ger, er du velkommen til at kontakte os gennem vores websted eller skrive til
os på:

UNF Danmark

c/o H.C. Ørsted Instituttet

Universitetsparken 5

2100 København Ø

Hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem

Vi tilbyder tjenester, som ikke kræver, at du tilmelder dig for at få en konto, bli-
ver medlem af foreningen eller på anden vis angiver nogle personlige oplysnin-
ger til  os, som f.eks. brug af webstedet. For at kunne levere den komplette
række af tjenester kan vi indsamle følgende slags oplysninger:

• Oplysninger, du angiver – Når du tilmelder dig en UNF-konto eller andre
UNF-tjenester, der kræver registrering, beder vi dig om personlige op-
lysninger (som f.eks. dit navn, din e-mail-adresse og en adgangskode til
din konto). Vi kombinerer eventuelt de oplysninger, du indsender i forbin-
delse med din konto, med oplysninger fra andre UNF-tjenester eller tred-
jeparter, for at give dig en bedre oplevelse og forbedre kvaliteten af vo-
res tjenester. For visse tjenester kan vi give dig mulighed for at fravæl-
ge kombinationen af sådanne oplysninger.

• Cookies – Når du besøger UNFs websteder,  sender vi  en eller  flere
cookies, som er en lille fil, der indeholder en streng af tegn, til din com-
puter eller en anden enhed, så din browser unikt kan identificeres. Vi
bruger cookies til at forbedre kvaliteten af vores tjenester, herunder lag-
ring af brugerindstillinger.

https://unf.dk/kontakt/
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• Logoplysninger – Når du går ind i UNF-tjenester, registrerer vores ser-
vere automatisk oplysninger, som din browser sender, hver gang du be-
søger et websted. Disse server-logfiler kan indeholde oplysninger, som
f.eks. din webanmodning, internetprotokoladresse, browsertype, brow-
sersprog,  anmodningsdato og -tidspunkt  samt en eller  flere cookies,
der unikt identificerer din browser.

• Brugerkommunikation – Når du sender en e-mail eller anden kommuni-
kation til  UNF, opbevarer  vi muligvis denne kommunikation for at be-
handle din forespørgsel, reagere på din anmodning og forbedre vores
tjeneste.

UNF behandler kun personlige oplysninger til de formål, der er beskrevet i den-
ne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Udover de ovennævnte kan
disse formål være:

• At levere vores tjenester,

• Revision, undersøgelse og analyse med henblik på at opretholde, be-
skytte og forbedre vores tjenester;

• At sikre vores netværks tekniske funktionsdygtighed;

• At beskytte UNFs eller vores brugeres rettigheder eller ejendom og

• At udvikle nye tjenester.

UNF behandler personlige oplysninger på vores servere i Danmark. Vi kan be-
handle personlige oplysninger for at kunne levere vores egne tjenester.

Valg vedrørende personlige oplysninger

Når du tilmelder dig en bestemt tjeneste, som kræver registrering, beder vi dig
angive personlige oplysninger. Hvis vi påtænker at bruge disse oplysninger til
andre formål end dem, de blev indsamlet til, beder vi om dit samtykke inden
brug.

Hvis vi foreslår at bruge de personlige oplysninger til andre formål, end dem
der er beskrevet i denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger, tilbyder
vi dig en effektiv måde, hvorpå du kan fravælge brugen af personlige oplysnin-
ger til disse andre formål. Vi indsamler eller bruger ikke følsomme oplysninger
til andre formål, end dem der er beskrevet i denne Politik til beskyttelse af per-
sonlige oplysninger, medmindre vi først har opnået dit samtykke.

De fleste browsere er fra starten sat op til at acceptere cookies, men du
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kan nulstille din browser til at afvise eller indikere, når der sendes en cookie.
Visse UNF-funktioner og -tjenester vil dog muligvis ikke kunne fungere ordent-
ligt, hvis dine cookies er deaktiveret.

Du kan nægte at indsende personlige oplysninger til alle vores tjenester, men
UNF vil dermed i nogle tilfælde ikke være i stand til at levere disse tjenester til
dig.

Informationsdeling

UNF deler kun personlige oplysninger med andre virksomheder eller enkeltper-
soner uden for UNF i følgende begrænsede tilfælde:

• Vi har dit samtykke. Vi kræver valg af samtykke for deling af følsomme,
personlige oplysninger.

• Vi mener i god tro, at adgang, brug, bevaring eller offentliggørelse af
disse oplysninger er rimeligt nødvendige til; a) at overholde enhver gæl-
dende lov, bestemmelse, juridisk proces eller retsgyldig myndighedsan-
modning, b) at håndhæve gældende Servicevilkår, herunder efterforsk-
ning af eventuelle overtrædelser af disse, c) at spore, forebygge eller
på anden måde håndtere svindel, sikkerhedsmæssige eller tekniske pro-
blemer eller d) at beskytte mod overtrædelser af UNFs, brugernes eller
offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed som krævet eller
tilladt af loven.

Hvis UNF involveres i fusion eller overtagelse, vil vi sikre fortroligheden af alle
involverede personlige oplysninger i en sådan transaktion og vil meddele det, in-
den personlige oplysninger overføres og bliver genstand for en anden politik til
beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi kan dele visse dele af samlede, ikke personlige oplysninger med tredjeparter,
som f.eks. antallet af brugere, der har søgt efter et bestemt foredrag. Sådanne
oplysninger identificerer ikke dig personligt.

Kontakt os på nedenstående adresse for yderligere spørgsmål om administra-
tion eller brug af personlige data.

Informationssikkerhed

Vi tager passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret
adgang til eller uautoriseret ændring, offentliggørelse eller destruktion af data.
Dette inkluderer interne revisioner af vores praksis for dataindsamling, lagring
og sikkerhedsforanstaltninger samt fysiske sikkerhedsforanstaltninger til at sik-
re mod uautoriseret adgang til systemer, hvor vi gemmer personlige data.
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Vi begrænser i videst muligt omfang adgangen til personlige oplysninger til UNF
medarbejdere og UNF arrangører, der har behov for at kende disse oplysninger
for at kunne udbyde, udvikle eller forbedre vores tjenester. Disse enkeltperso-
ner er underlagt fortrolighedsforpligtelser og kan straffes med bl.a. opsigelse
og kriminel retsforfølgelse, hvis de ikke overholder disse forpligtelser.

Dataintegritet

UNF behandler udelukkende personlige oplysninger til  de formål, de blev ind-
samlet til og i overensstemmelse med denne Politik til beskyttelse af personlige
oplysninger. Vi gennemgår vores praksis for dataindsamling, lagring og behand-
ling for at sikre, at vi kun indsamler, gemmer og behandler de personlige op-
lysninger, vi har brug for til at udbyde eller forbedre vores tjenester, eller som
på anden måde er tilladt i henhold til denne Politik. Vi tager rimelige foranstalt-
ninger for at sikre, at de personlige oplysninger, vi behandler, er præcise, kom-
plette og aktuelle,  men vi er afhængige af, at vores brugere opdaterer eller
retter deres personlige oplysninger, når det er nødvendigt.

Adgang til og opdatering af personlige oplysninger

Når du bruger UNF-tjenester, forsøger vi i god tro at give dig adgang til dine
personlige oplysninger og til enten at redigere disse data, hvis de er ukorrekte,
eller til at slette dem på din anmodning, hvis det ikke er påkrævet af loven eller
legitime forretningsformål at opbevare dem. Vi beder individuelle brugere om at
identificerer sig selv og de oplysninger, de anmoder om at få adgang til, rettet
eller fjernet, inden vi behandler disse anmodninger, og vi kan nægte at behand-
le anmodninger, der gentages urimeligt eller systematisk, der kræver uforholds-
mæssig stor teknisk indsats, der bringer beskyttelsen af andre brugeres per-
sonlige oplysninger i fare, som er ekstremt upraktiske (f.eks. anmodninger om
oplysninger, der befinder sig på bånd med sikkerhedskopier), eller hvor adgang
ikke på anden måde er påkrævet. I alle tilfælde, hvor vi giver adgang til  op-
lysninger og redigering af oplysninger, sker dette gratis.

Håndhævelse

UNF gennemgår jævnligt, om denne Politik til beskyttelse af personlige oplysnin-
ger overholdes. Du er velkommen til at henvende dig med spørgsmål eller kom-
mentarer angående denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger eller
UNFs behandling af personlige oplysninger ved at kontakte os  gennem dette
websted eller ved at skrive til os på:

https://unf.dk/kontakt/
https://unf.dk/kontakt/
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Når vi modtager formelle skriftlige klager på denne adresse, er det UNFs politik
at kontakte den bruger, der klager, angående vedkommendes problem. Vi sam-
arbejder  med  de  relevante  lovgivende  myndigheder,  om  at  løse  eventuelle
klager angående overførsel af personlige data, som ikke kan løses mellem UNF
og en enkeltperson.

Ændringer til denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Vær opmærksom på, at denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger
kan ændres fra tid til anden. Vi forringer ikke dine rettigheder i henhold til denne
Politik til beskyttelse af personlige oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke,
og vi forventer, at de fleste af disse ændringer vil være minimale. Uanset hvad,
så angiver vi eventuelle ændringer til denne Politik til beskyttelse af personlige
oplysninger på vores websted, og hvis ændringerne er væsentlige, gør vi op-
mærksom på det på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi
bl.a. om ændringer af Politik til beskyttelse af personlige oplysninger pr. e-mail).
Hver udgave af denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger identifice-
res øverst med ikrafttrædelsesdato, og vi beholder også tidligere udgaver af
denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger i et arkiv til din gennem-
gang.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller kommentarer vedrørende denne Politik til
beskyttelse af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os når
som helst gennem dette websted eller på:

UNF Danmark

c/o H.C. Ørsted Instituttet

Universitetsparken 5

2100 København Ø

https://unf.dk/kontakt/

