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ADDAs privatlivspolitik 

ADDA passer på dine personoplysninger, når du støtter os i kampen for at forbedre livsvilkårene 
for fattige bondesamfund i Vietnam, Cambodia og Tanzania.  

Dette gælder eksempelvis, når du: 
Tegner et medlemsskab 
Bidrager med et beløb 
Betænker ADDA i et testamente 
Tilskriver dig ADDAs nyhedsbrev (kun med emailadresse) 

Dataansvarlig hos ADDA er: 
Økonomiansvarlig i ADDA 
Bodil Pallesen 
Kirkevej 1 
8410 Rønde 

Indsigt og klager 
Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver 
tid gøre indsigelser mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der 
bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du 
ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til povl@adda.dk. Hvis du vil 
klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at tage kontakt til 

Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk). 

Formål med behandlingen af dine personoplysninger: 
Afhængig af om du er medlem, jobansøger, bidragsyder, eller måske blot bruger af vores 
hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels 
kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som 
velgørende organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag og/eller når 
vi skal administrere medlemskaber hos os.   

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig: 
Når du er medlem af ADDA, bidragsyder eller tilmelder dig nyhedsbreve indsamler vi bl.a. følgende 
almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-
mailadresse, registrerings-og kontonummer. Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi 
oplysninger om dit CPR-nummer, hvis du eksempelvis skal have fradrag for eventuelle bidrag, eller 
såfremt vi har en indberetningspligt.  

Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme 
oplysninger) om dig. 
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Brug af billeder 
Vi forbeholder os retten til brug af situationsbilleder fra vores aktiviteter. Når vi offentliggør 
situationsbilleder, sker det ud fra en vurdering af, at den eller de personer, der er afbilledet, ikke 
må føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. 

Vi sletter dine oplysninger, hvis du melder dig ud. 

Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer indtil  ½ år efter medlemskabets ophør. 

Cpr. nr. indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabets udløb (lovkrav). 

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger? 

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. Dette betyder bl.a., at vi i 

fastlæggelsen af opbevaringsperioder lægger vægt på en række kriterier herunder: 

 Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale 
 Andre regler om opbevaring af betalingsoplysninger 
 Om der er etableret en særlig tilknytning til dig som bidragsyder eller potentiel bidragsyder 
 Om vi har været i kontakt med dig inden for de seneste 2 år 
 Om vi har modtaget bidrag fra dig inden for de seneste 5 år 

Hvem deler vi dine oplysninger med? 

 ADDAs revisor i forbindelse med bankaktiviteter, kontingentbetaling, og cpr. nr. ved skattefradrag. 

Kolind Bogtrykkeri  - Liste m. navn og adresse på medlemmer for udsendelse af medlemsblad 2 gange årligt. 

Nets - i forbindelse med kontingentopkrævning. 

Kortoplysninger kører via en krypteret linie hos Nets. 

Internt - ved legitimt behov ml. sekretariatsmedarbejder og økonomiansvarlig. 

Vi deler kun dine oplysninger med de nævnte parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne 

procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger. 

Opdatering af denne politik 
ADDA er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af 
personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at 
holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik 
kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside 
sammen med en opdateret version af politikken. 

 

Med venlig hilsen 

ADDAs bestyrelse 

Denne privatlivspolitik er seneste opdateret november 2018 


