Persondatapolitik
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Verdensarv Stevns (”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Hvem er dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Verdensarv Stevns
Algade 8
4660 St. Heddinge
info@stevnsklint.org

2. Hvilke formål samler vi oplysninger til – og hvordan
På hjemmesiden: stevnsklint.com, indsamles data til statistiskformål. Dataene behandles af firmaet SiteImprove.
Dataen der indsamles er ipadresse og besøg på stevnsklint.com. Dataene udleveres ikke til tredjepart.
Samarbejde, nyhedsbrev og arrangementer:

Persondata for privatpersoner

Hvad er formålet
med
databehandlingen

Hvor lagres
data?

Deles data med
andre?

Hvor længe
gemmes data?

Hvornår og
hvordan slettes
data?

Navn
E-mailadresse
Adresse
Telefonnummer

Oplysningerne
samles for at kunne
kontakte dig med
nyheder, tilbud om
arrangementer og
events. Er du
deltager i råd eller

Data lagres på
internt drev, hvor
kun ansatte i
Verdensarv Stevns
har adgang

Data opbevares i en
skyløsning hos
leverandør af
ITløsninger til
Verdensarv Stevns.

Data gemmes så
længe du er
deltagende i de
pågældende
grupper og op til 1
år efter.

Data slettes
manuelt pr. 1. maj
hvert år.

Titel og uddannelse

Deltagelse i kurser og
arrangementer

arbejdsgrupper, så
bruges oplysninger
også til at invitere
dig til møder og
andre relevante ting
i den forbindelse.
For enkelte
medlemmer af råd
og arbejdsgrupper
gælder også, at vi
har din postadresse,
fordi du deltager
netop på grund af
din geografiske
placering.
Oplysningerne
bruges også til at
lave deltagerlister i
forbindelse med
arrangementer.
Er du medlem af råd
eller fungerer som
rådgiver for os, så
har vi nogen tilfælde
gemt oplysninger
om din titel eller
uddannelse, da vi
skal kunne
dokumentere
formelle deltagere
og rådgivere.
Data om deltagelse i
arrangementer og
kurser gemmes for
at kunne tilbyde
retter kurser og
arrangementer.

Data lagres på
internt drev, hvor
kun ansatte i
Verdensarv Stevns
har adgang

Data opbevares i en
skyløsning hos
leverandør af
ITløsninger til
Verdensarv Stevns.

Data gemmes så
længe du er
deltagende i de
pågældende
grupper og op til 1
år efter.

Data slettes
manuelt pr. 1. maj
hvert år.

Data lagres på
internt drev, hvor
kun ansatte i
Verdensarv Stevns
har adgang

Data opbevares i en
skyløsning hos
leverandør af
ITløsninger til
Verdensarv Stevns.

Data gemmes så
længe du er
deltagende i de
pågældende
grupper og op til 1
år efter.

Data slettes
manuelt pr. 1. maj
hvert år.

Persondata for
verdensarvspartnere (B2B)

Hvad er formålet
med
databehandlingen

Hvor lagres
data?

Deles data med
andre?

Hvor længe
gemmes data?

Firma-/forenings/organisationsnavn
Firmatype (fx. Overnatning,
kunstner, skole, oplevelse)
Kontaktperson
E-mailadresse
Adresse
Telefonnummer

Oplysningerne
samles for at kunne
kontakte dig med
nyheder, tilbud om
arrangementer og
events, samt sikre at
du har de materialer
og oplysninger du
har brug for, for at
leve op til kravene
for partnerskab.
Er du deltager i råd
eller arbejdsgrupper,
så bruges
oplysninger også til
at invitere dig til
møder og andre
relevante ting i den
forbindelse.
Oplysningerne
bruges også til at
lave deltagerlister i
forbindelse med
arrangementer.
Data om deltagelse i
arrangementer og
kurser gemmes jf.
kravene for at være
verdensarvspartner,
samt for at kunne
tilbyde retter kurser
og arrangementer.

Data lagres på
internt drev, hvor
kun ansatte i
Verdensarv Stevns
har adgang

Data opbevares i en
skyløsning hos
leverandør af
ITløsninger til
Verdensarv Stevns.

Data gemmes så
Data slettes
længe du er
manuelt pr. 1. maj
deltagende i
hvert år.
partnersamarbejdet
og op til 3 år efter.

Deltagelse i kurser og
arrangementer

Med samtykke kan
data deles internt
med øvrige
verdensarvspartnere

Hvornår og
hvordan slettes
data?

3. Hvordan bruger vi dine oplysninger
Vi vil gerne sikre, at du får den bedste viden om verdensarvsarbejdet og mulighederne omkring, og at vi kan tilbyde dig at deltage i de
arrangementer og tilbud som er relevante for dig, derfor kigger vi på de oplysninger du har givet os.

4. Hvem overfører vi dine oplysninger til
Vi kan overføre dine personoplysninger til vores forretningspartnere, der behandler personoplysninger på vegne af Verdensarv Stevns i
forbindelse med de formål, som er beskrevet i denne politik vedrørende personoplysninger, og dermed kan have midlertidig adgang til
dine personoplysninger. Dette sker altid i henhold til en skriftlig leverandøraftale om personoplysninger, der sikrer, at behandlingen
foretages iht. Verdensarv Stevns’ anvisninger. Derudover kræver vi, at vores forretningspartnere anvender passende
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte og slette dine personoplysninger inden for en rimelig tid, efter de har udført deres opgave.
For at opretholde den bedst mulige service vil oplysningerne blive videregivet til underleverandører, der er engageret af os. Dette
betyder for eksempel, at dine oplysninger er gemt hos vores leverandører af IT-tjenester, som vores drev i skyen og nyhedsbrevssystem.
Såfremt dine oplysninger overføres til tredjelande (f.eks. USA), sikrer vi, at nogle af de følgende juridiske sikkerhedsforanstaltninger
finder anvendelse: beslutningen om at et land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, Privacy Shield mellem EU og USA,
standardkontraktklausuler eller dit samtykke. Oplysninger overføres aldrig til tredjelande uden nogle af disse sikkerhedsforanstaltninger.
Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på
plads der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, som følger af nedennævnte:

1. Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af Kommissionen vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning
eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, f. eks. til amerikanske
virksomheder vi samarbejder med, som er certificerede under EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).
2. Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens

standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har
mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på info@stevnsklint.org

5. Hvad skal vi vide
Følgende oplysninger er obligatoriske:
For deltagere i råd, grupper og arbejdsgrupper: Navn, e-mailadresse og telefonnummer
For Verdensarvens Venner og nyhedsbrevsmodtagere: Navn og e-mailadresse
For Verdensarvspartnere: Firmanavn, kontaktperson, e-mailadresse, telefonnummer og postadresse

6. Hvordan er sikkerheden
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod for eksempel tab samt mod uautoriseret
ændring, videregivelse eller adgang til oplysningerne med blandt andet databehandleraftaler og sikkerhedsprocedurer. Vi har også
procedurer for håndtering og rapportering af enhver hændelse, der kan påvirke sikkerheden i forbindelse med dine personoplysninger.

7. Hvilke rettigheder har du
Du har følgende rettigheder:

•
•
•
•

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din
tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet
markedsføring.

•
•

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev modtaget via e-mail ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen.
Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: info@stevnsklint.org

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det
konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside og via email, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende
version af denne politik kan findes på vores hjemmeside: www.stevnsklint.org

Persondatapolitiken er senest opdateret 11.04.2019

