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Cookie- og Privatlivspolitik
For Hortonforeningen – Danmarks patientforening for hovedpineramte
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5. Cookies
Hortonforeningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.Databehandler er den til enhver tid ansatte
sekretariatsleder. Foreningen kan kontaktes via nedenstående oplysninger ved spørgsmål
angående vores privatlivs- og persondatapolitik:
Horton Hovedpineforening – Danmarks patientforening for hovedpineramte
Handicaporganisationernes Hus
Sdr. Stationsvej 28A
4200 Slagelse
email: horton@hortonforeningen.dk
telefon: 23242643
1. Indsamling af data:
1
Hortonforeningen behandler i henhold til EU Persondataforordningen personoplysninger
i
overensstemmelse med god databehandlingsskik. Indsamling af data sker derfor til
udtrykkeligt angivne og saglige formål.

De oplysninger, som behandles omfatter ikke mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de
formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere
behandles.
De indsamlede oplysninger ajourføres løbende og der foretages fornøden kontrol for at
sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig
urigtige eller vildledende, slettes eller berigtiges.
Indsamlede oplysninger opbevares ikke i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af
hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Når personsager afsluttes, slettes alle
sagspapirer senest 1 år efter.
Beskriv kategorier af personoplysninger:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Som medlem og bidragsyder hos os behandler vi følgende almindelige personoplysninger om
dig:

-

Navn

-

Adresse

-

Telefonnummer

1 Personoplysninger defineres iEU Persondataforordningensom enhver form for information om en
identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede)
, Kapitel 2, §3, stk. 1.
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-

Mailadresse

-

Cpr-nr. (bidragsyder)

Skal vi agere som partsrepræsentant i et sagsforløb kan vi behandler særlig
personfølsomme oplysninger om dig, såfremt du har givet eksplicit samtykke hertil.

2. Behandling af data:
I henhold til EU Persondataforordningen har Hortonforeningen endvidere pligt til at
indhente udtrykkeligt samtykke fra den relevante person (’den registrerede’) til indsamling
og behandling af personoplysninger.
Som forening har Hortonforeningen ret til at behandle oplysninger om foreningens
medlemmer af racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk
overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og
seksuelle forhold hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til en sådan
behandling.
Videregivelse af oplysninger kan desuden kun finde sted, hvis den registrerede har meddelt
sit udtrykkelige samtykke hertil.
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Opdatering af persondata bliver gennemført løbende af databehandleren og når personer
henvender sig for rettelser.
3. Oplysningspligt og indsigtsret:
3.1. Oplysningspligt
I henhold til EU Persondataforordningen har Hortonforeningen pligt til at oplyse den
registrerede person om indsamlingen af data samt:
1) Den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet.
2) Formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt.
3) Alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder,
hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan
varetage sine interesser, som f.eks.:
a) Om det er obligatorisk eller frivilligt at besvare stillede spørgsmål samt
mulige følger af ikke at svare.
b) Om reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der
vedrører den registrerede.
3.2. Indsigtsret
Fremsætter en person begæring herom har Hortonforeningen pligt til at meddele den
pågældende om hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende samt:
1) hvilke oplysninger der behandles,
2) behandlingens formål,
3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og
4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.
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Hortonforeningen har pligt til at besvare sådanne begæringer inden 4 uger efter
modtagelsen.
Den registrerede kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende
gøres til genstand for behandling. Hvis indsigelsen er berettiget må behandlingen ikke
længere omfatte de pågældende oplysninger.
Hortonforeningen har pligt til at berigtige, slette, begrænse eller blokere oplysninger, der
viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller
bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning
herom.
Den registrerede kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke.

4. Sikkerhed:
I henhold til EU Persondataforordningen har Hortonforeningen pligt til at træffe de fornødne
tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller
ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes
kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tilsvarende gælder for
databehandlere.
Personer, virksomheder m.v., der udfører arbejde under Hortonforeningen (den
dataansvarlige) eller sekretariatslederen (databehandleren), og som får adgang til
oplysninger, må kun behandle disse efter instruks fra den dataansvarlige, medmindre andet
følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov.
I særlige tilfælde kan den dataansvarlige eller databehandleren hos Hortonforeningen være
nødsaget til at overlade håndtering af oplysninger til en betroet medarbejder. I så fald skal
den dataansvarlige sikre sig, at denne person kan træffe de nævnte tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, og påse, at dette sker.
4.1. Dataansvarlig og databehandler hos Hortonforeningen
Hortonforeningen, Danmarks patientforening for hovedpineramte er den dataansvarlige i
indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger.
På de områder hvor vi anvender databehandlere har vi sørget for at indhente de respektive
databehandleraftaler.
4.2. Sikkerhedsforanstaltninger til opbevaring og håndtering af personoplysninger hos
Hortonforeningen
Hortonforeningen, Danmarks patientforening for hovedpineramte opbevarer sagsmapper
for aktuelle sager vedrørende foreningsmedlemmer på foreningens adresse i
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Høje Taastrup. Sagsmapperne
opbevares udelukkende fysisk, der er ingen elektronisk opbevaring. Sagsmapperne er låst
inde i et skab, nøglen til dette befinder sig i et pengeskab som kun sekretariatslederen har
adgang til.
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Derudover har Hortonforeningen en sikker medlemsdatabase, der indeholder navn og
adresse på de registrerede og derudover en bidragsyderdatabase, der indeholder
personnummer. Begge databaser er passwordbeskyttede og tilgås fortrinsvist af
sekretariatslederen.
I særlige tilfælde kan sekretariatslederen give tilladelse til at en betroet medarbejder
håndterer sagsmapperne eller tilgår databaserne.
5. Cookies
Hortonforeningen indsamler og anvender cookies på websitet www.jegharhovedpine.dk.
Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende. De kan anvendes
med det formål at genkende enheden, huske indstillinger, udføre statistik og målrette
annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Hortonforeningen anvender udelukkende cookies til tekniske formål. Som administrator kan
man logge ind og foretage ændringer på hjemmesiden, samt i medlemsarkivet såfremt den
pågældende konto tillader det. Ved login og betalingsservice krypterer browseren sin
session, og der gemmes en reference til den pågældende session i en system cookie. Der
oprettes altså system cookies ved standard krypteret sessionhåndtering. Der gemmes ikke
cookies på klienten til hverken annoncer, reklame eller andet.
Hortonforeningen benytter Google Analytics, med standard implementering efter Googles
egne forskrifter. Der benyttes ikke cookies fra øvrige tredjeparter.
Hvis brugeren sletter eller blokerer cookies risikeres det at websitet ikke fungerer optimalt
samt at der er indhold, der ikke kan opnås adgang til.
Før placering af cookies på brugernes udstyr, beder foreningen om samtykke. Nødvendige
cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden samtykke.

