PERSONDATAPOLITIK
Generelt om personoplysninger hos Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby
Lyngby-Taarbæk Vidensby indsamler og behandler personoplysninger bl.a. om medlemmer
af foreningen (organisationer og virksomheder) og medarbejdere hos disse til en række formål,
herunder:
•

Tilmelding til nyhedsbreve

•

Deltagelse ved arrangementer

•

Udsendelse af brochurer, invitationer, nyheder og andre oplysninger om Lyngby-Taarbæk
Vidensby

•

Vidensdeling i øvrigt

•

Sikre, at vores oplysninger om medlemmer er ajourførte

De personoplysninger, som vi indsamler om Lyngby-Taarbæk Vidensbys medlemmer er
medarbejderes navn, firma, stillingsbetegnelse, firma adresse, firma e-mailadresse, og firma
telefonnumre. Personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores forpligtelser overfor
medlemsorganisationer og -virksomheder.
Oplysningerne indsamles, når du eller din arbejdsplads giver dem til os. Disse oplysninger bruger vi
bl.a. til at indmelde organisationer og virksomheder i Lyngby-Taarbæk Vidensby, når du tilmelder dig
nyhedsbreve og i forbindelse med arrangementer - eller for at sende dig invitationer, nyheder og
andre oplysninger om Lyngby-Taarbæk Vidensby.
Vi bruger kun dine personlige oplysninger til at sende dig information om Lyngby-Taarbæk Vidensbys
aktiviteter og projekter eller til modtagelse af nyhedsbreve. Du har altid mulighed for at angive, at
du ikke fremover ønsker at modtage flere mails eller andre oplysninger fra os.
Hvis du besøger www.vidensby.dk eller modtager Lyngby-Taarbæk Vidensbys nyhedsbreve
indsamler vi også herigennem oplysninger om dit besøg for at kunne målrette de informationer, som
du modtager, så de i videst muligt omfang passer til dine interesser.
Videregivelse
Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har givet samtykke til det.
Lyngby-Taarbæk Vidensby indsamler ikke personlige data fra tredjepart om dig. De informationer,
Lyngby-Taarbæk Vidensby indsamler fra medlemmer sælges eller videregives ikke til tredjepart.

Sletning af personoplysninger
Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til
opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Ved opsigelse af medlemskab, afmelding fra
nyhedsbrev og deltagelse i arrangementer opbevares dine firmaoplysninger op til 2 år, hvor LyngbyTaarbæk Vidensby skal kunne dokumentere et samtykke. Statistiske data kan dog behandles og
opbevares længere i anonymiseret form.

Hvem har adgang til dine oplysninger
Kun de af vores medarbejdere, som er direkte afhængige af oplysningerne for at kunne udføre deres
arbejde, har adgang til dine oplysninger. Alle personer, der arbejder med vores medlemsplatform, er
underlagt fuld tavshedspligt.
Lyngby-Taarbæk Vidensby kan dog give udvalgte IT-samarbejdspartnere adgang til at arbejde
systemmæssigt med databasen indeholdende personoplysninger, hvis årsagen ligger i drift og
udvikling af vores hjemmeside og medlemsplatform.
Som udgangspunkt bruges alle oplysninger udelukkende internt i Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Sikkerhed og opbevaring af data
Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til
vores sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten
og integriteten af dine personlige oplysninger.
Vores medlemssystem er et internt system i Lyngby-Taarbæk Vidensbys sekretariat, og kun udvalgte
medarbejdere har adgang til dette. Processer omkring servere, brugere, opbevaring og adgang til
data er underlagt løbende sikkerhedsgennemgang med udgangspunkt i gældende lovgivning og
anbefalinger. Behandling og opbevaring af data foregår efter Datastyrelsens krav og anbefalinger
samt gældende lovgivning.

Dine rettigheder
Du kan til enhver tid få indsigt i de persondata, du har oplyst til Lyngby-Taarbæk Vidensby. Du har
endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine oplysninger.
Du kan herudover kræve, at vi sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne.
Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter
slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.
Hvis du ønsker indsigt eller mulighed for at korrigere dine persondata, eller hvis du ønsker at
tilbagekalde et afgivet samtykke, kan du kontakte os på mail info@vidensby.dk eller telefonnummer
2262 0710. Du kan også skrive til os på følgende adresse Lyngby-Taarbæk Vidensby, Diplomvej 381,
2800 Kgs. Lyngby.
Lyngby-Taarbæk Vidensby er dataansvarlig for personoplysningerne, og Lyngby-Taarbæk Vidensby
har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysningerne.

Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via email, telefon eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5.,
1300 København K eller via www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:
Adm. direktør Caroline Arends
ca@vidensby.dk
+45 2247 9010

Kgs. Lyngby, d. 24. maj 2018

