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1. Hvem er vi? 
Når du er medlem af et netværk som TEKNIQ Arbejdsgiverne (herefter ”os/vi”) administrerer, behandler vi 
personoplysninger om dig. 
 
Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er  
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation 
CVR-nr. 26 34 98 42 
Paul Bergsøes Vej 6 
2600 Glostrup 
E-mail: persondata@tekniq.dk 
Telefon: 43 43 60 00 
 

2.1. Optagelse som medlem 
Når du tilmelder dig netværket behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, fødselsdato, 
stillingsbetegnelse, e-mailadresse (arbejde og privat), telefonnummer og arbejdssted. Vi behandler 
personoplysningerne med det formål at facilitere din deltagelse i netværket.  
 
Retsgrundlaget for behandling af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, 
stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt) samt litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse, 
som en del af vores medlemspleje, at tilbyde deltagelse i blandt andet netværk.   
 
Der sker videregivelse af visse af dine personoplysninger til de lokaliteter, hvor netværkets aktiviteter 
afholdes.  
 

2.2. Billeder (som du sender til os) 
Som medlem af et netværk behandler vi i visse tilfælde personoplysninger om dig i form af billeder, som du 
på opfordring fra os frivilligt sender til os. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at gøre de 
medlemmerne af det pågældende netværk bekendt med hinanden. 
 
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra 
f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at gøre medlemmerne bekendt med hinanden i 
de respektive netværk, ligesom der er lagt vægt på, at det er frivilligt om du som deltager ønsker at 
fremsende disse billeder.   
 
Der sker videregivelse af personoplysninger til de øvrige medlemmer af det pågældende netværk. 

 

2.3. Billeder og video (som vi tager) 



 

Hvis du er deltager i netværksaktiviteter, kan vi efter omstændighederne behandle personoplysninger om 
dig i form af billede og videooptagelser.  
 
Det er frivilligt, om du ønsker at stille op til fotografering eller videooptagelse. Såfremt du ikke ønsker at stille 
op til fotografering eller optagelse, er du naturligvis berettiget til at sige fra. Forud for fotografering eller 
optagelse vil fotografen således altid oplyse om, at der fotograferes eller optages, og at du har mulighed for 
at træde til side eller forlade lokalet, hvis du ikke ønsker at medvirke på billedet eller videoen.  
 
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra 
f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle personoplysninger om dig i form af 
stemningsbilleder og -videoer. Der er således lagt vægt på, at du både forud for og efter 
fotograferingen/optagelsen har mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger. 
 
Der kan ske offentliggørelse af ovennævnte personoplysninger i vores medlemsmagasin, på vores 
hjemmeside, i brochurer eller foldere udarbejdet af os, i nyhedsbreve fremsendt af os eller på vores sociale 
medier. Formålet med behandlingen er således at øge kendskabet til vores netværk.  
 

3. Brug af databehandlere 
I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, overlader vi disse til behandling hos en række af 
vores databehandlere, herunder udbydere af IT-systemer og hosting-løsninger.  
 

4. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for at opfylde det eller de formål med 
behandlingen, som er angivet ovenfor. Vi sletter således dine personoplysninger, når vi ikke længere har et 
sagligt formål med at opbevare disse. Til brug for vurderingen af opbevaringsperioden vil vi lægge vægt på 
eventuelle lovgivningsmæssige forpligtelser til opbevaring, forældelsesregler m.v., ligesom vi vil vurdere 
opbevaringsperioderne i lyset af behandlingens risiko.  
 

5. Hvilke rettigheder har du? 
I henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder, når vi 
behandler personoplysninger om dig. 
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 
Ret til berigtigelse, artikel 16 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 
Ret til sletning, artikel 17 
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, artikel 18 
Du har i 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 at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20 
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. 
 
Ret til indsigelse, artikel 21 
Du har i de tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på legitime interesser, ret til at gøre 
indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
 
Klage til Datatilsynet 
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via 
www.datatilsynet.dk eller Datatilsynet, Carls Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail dt@datatilsynet.dk og 
telefon 33 19 32 00. 


