Privatlivspolitik – Optagelse i TEKNIQ Arbejdsgiverne
I forbindelse med tilmelding til optagelse i TEKNIQ Arbejdsgiverne behandler vi personoplysninger dig. I
nærværende privatlivspolitik kan du læse mere om vores behandling af personoplysninger.

1. Hvem er vi?
Når du som tegnings- eller kontaktperson for en virksomhed eller som senior, studerende, eller underviser,
tilmelder dig som medlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne (herefter ”os/vi”), modtager og behandler vi en række
personoplysninger om dig med det formål at registrere dig eller virksomheden som medlem. Dette gør vi
således, uanset om tilmeldingen vedrører et virksomhedsmedlemsskab, personligt medlemskab,
seniormedlemsskab eller studie- og underviserfordele.
Hvis du i forbindelse med tilmeldingsprocessen videregiver personoplysninger til os vedrørende en person, som
ikke er dig selv, beder vi dig orientere den pågældende person om indholdet af nærværende privatlivspolitik.
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. Hvilke oplysninger behandler vi?
I forbindelse med tilmeldingsprocessen modtager vi de personoplysninger, der fremgår af
tilmeldingsblanketten.
Hvis du tilmelder dig eller en virksomhed til et virksomhedsmedlemsskab, personligt medlemskab eller
seniormedlemskab behandler vi således oplysninger om navn, fødselsdato, stillingsbetegnelse, telefonnummer,
og privat e-mailadresse, arbejdssted og eventuelt autorisationsnummer.
Hvis du tilmelder dig studie- eller underviserfordele, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn,
adresse, telefonnummer, e-mailadresse, uddannelsessted/erhvervsakademi og eventuelt planlagt dato for
afslutning af uddannelse.
Disse oplysninger behandles på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra f. Det er således i vores legitime interesse at behandle oplysninger om dig som tegningsperson,
kontaktperson eller senior for således at kunne vurdere optagelsen som medlem og efterfølgende kontakte dig i
forbindelse med medlemskabet.
3. Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?
Når du, eller den virksomhed som du er tegnings- eller kontaktperson for, er tilmeldt, oprettes du som medlem i
vores systemer. Her vil vores ”Privatlivspolitik for medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne” være gældende for
vores behandling af dine personoplysninger. I denne privatlivspolitik vil du kunne finde yderligere information
om de opbevarings- og sletteprocedurer der gælder for dine personoplysninger.

Hvis tilmeldingsblanketten afvises, slettes dine personoplysninger, når der ikke længere er et sagligt formål med
opbevaring af disse.

4. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
I forbindelse med din tilmelding videregiver vi dine personoplysninger til den relevante lokalforening. Vi vil
ligeledes dele oplysningerne med de af vores databehandlere (f.eks. systemudbydere) der er nødvendige at
anvende for at registrere optagelsen som medlem.
5. Hvilke rettigheder har du?
I henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder, når vi
behandler personoplysninger om dig.
Du har således ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse og dataportabilitet for
så vidt angår dine personoplysninger. Hvis du ønsker at påberåbe dig disse rettigheder, kan du kontakte os via
persondata@tekniq.dk.
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.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder. Vejledningen kan
findes på www.datatilsynet.dk.

6. 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 indsigelse, artikel 21
Hvor behandlingen af dine personoplysninger er baseret på legitime interesser, har du i visse tilfælde ret til at
gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
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.
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

