Persondatapolitik for Børnecancerfonden
1.0 Generelt
Denne persondatapolitik (herefter ”politik”) er gældende for de persondata, som du giver til
os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et bidragsyder- eller frivilligforhold, et
(potentielt) ansættelsesforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder på forskellige
digitale platforme. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler,
hvordan vi håndterer oplysningerne, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig.
På https://boernecancerfonden.dk/persondatapolitik/ kan du til enhver tid finde den
gældende version af politikken.

1.1 Dataansvarlig
Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Børnecancerfonden
Vester Farimagsgade 1, 3. sal
1606 København V
Tlf.: 3555 4833
kontakt@boernecancerfonden.dk
CVR-nr.: 18403498
Vi sikrer løbende, at vi efterlever politikken og at denne er opdateret efter gældende
lovgivning. Vi behandler personoplysninger i henhold til de gældende regler i EU’s
Persondataforordning. Det betyder bl.a., at vi kun behandler personoplysninger til lovlige,
rimelige og legitime formål, som vi kan dokumentere.

2. Formål med behandlingen af dine personoplysninger
Afhængig af om du er bidragsyder, jobansøger eller frivillig hos os, ansøger om fondens
midler eller måske blot er 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 fond.
Vi indsamler, opbevarer og behandler kun personoplysninger, der er nødvendige for
opfyldelsen af det angivne formål for behandlingen. Vi begrænser behandlingen af
personoplysninger, så vi ikke behandler dem på en måde, der er uforeneligt med det
oprindelige formål. Endvidere sikrer vi, at personoplysningerne ikke opbevares i et længere
tidsrum end det, der er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen eller anden
lovgivning. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige, sikrer vi, at de enten
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slettes i henhold til vores regler om sletning, eller at der træffes andre tekniske og
organisatoriske foranstaltninger som fx anonymisering, således at du ikke længere kan
identificeres ud fra oplysningerne.

3. De personoplysninger, som vi behandler og anvender om dig
3.1 Bidragsyder
De personoplysninger, som vi behandler om dig som bidragsyder
•

For bidragyder indsamler vi følgende almindelige personoplysninger, når du
benytter vores donationsformular på vores hjemmeside: Navn, adresse,
postnummer, by, mobilnummer, e-mail (registrerings- og kontonummer for faste
bidragydere, som tilmelder sig en betalingsservice aftale behandles for at kunne
oprette aftalen, men gemmes ikke i vores system), betalingsmåde, oplysninger om
hvilke donationer du foretager.

•

Hvis du ønsker skattefradrag for din donation, indsamler vi oplysninger om dit CPRnr., så vi kan indberette donationen til SKAT.

•

For bidragsyder, der støtter os via et konkret MobilePay nummer, vil disse
donationer være anonyme for Børnecancerfonden, medmindre du henvender dig til
os, med henblik på at få donationen registeret fx i forbindelse med ønske om
skattefradrag.

•

For bidragsyder, der støtter os via SMS-donationer, vil Børnecancerfonden kun have
oplysninger om dit mobilnummer. Såfremt du tidligere har foretaget en donation på
vores hjemmeside, hvor du fx har oplyst dit navn, vil din SMS-donation på baggrund
af dit mobilnummer blive matchet i vores system og registeret under din tidligere
donation.

•

Hvis du har registreret en donation på vores hjemmeside, behandler vi også dine
personoplysninger i henhold til Børnecancerfondens Vilkår og
Forretningsbetingelser, som gælder ved siden af denne Persondatapolitik. Ved
uoverensstemmelse mellem denne Persondatapolitik og Børnecancerfondens
Vilkår og Forretningsbetingelser har sidstnævnte forrang medmindre det strider
mod den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Er du bidragsyder hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
•
•
•
•

Kunne administrere dine indbetalinger
Kunne sende dig nødvendig information om dine bidrags anvendelse
Kunne indberette dit bidrag til SKAT med henblik på fradrag. Dit bidrag vil fremgå af
din årsopgørelse
Kunne kontakte dig med markedsføringsmateriale, fx via digitale kanaler, postalt og
telemarketing
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•
•
•

Kunne dokumentere donationer til fondens revision
Efterleve krav i bogføringsloven
Udarbejde statistik til internt brug

Hvor længe opbevarer vi dine data?
•

Da vi er underlagt regnskabsloven, er vi forpligtet til at opbevare data om donationer
i 5 år. Data opbevares i 5 år + 1 måned.

•

Hvis det er mere end 5 år siden, at du har lavet en donation og vi ikke har en
tilladelse til at kontakte dig, vil dine data blive anonymiseret i vores system, så de
ikke længe kan henføres til dig.

3.2 Indsamler
De personoplysninger, som vi behandler om dig som indsamler
•

Børnecancerfonden modtager jævnligt henvendelser fra ildsjæle, som ønsker at
samle ind til vores formål. Når du samler ind for os, anvender vi dine persondata til
at registrere dig, så vi ved, hvem der benytter vores indsamlingstilladelse og kan
følge op på den aktuelle indsamling. Vi registrerer følgende oplysninger om dig:
Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mail, evt. virksomhedsnavn, note
om den pågældende indsamlingsaktivitet, samt forventet indsamlet beløb.

Samler du ind, under vores indsamlingstilladelse, anvender vi dine personoplysninger til
at:
• Kunne administrere din indsamling
• Kunne udstede et unikt MobilePay nummer til din indsamling
• Kunne sende dig nødvendig information om din indsamling
• Kunne kontakte dig med markedsføringsmateriale, fx via digitale kanaler, postalt og
telemarketing
• Udarbejde statistik til internt brug
Hvor længe opbevarer vi dine data?
•
•

Vi anonymiserer dine oplysninger, såfremt vi ikke har været i kontakt med dig i 12
måneder dog tidligst efter to år.
Hvis indsamleren også er bidragsyder, bliver det dog først efter reglerne for
bidragsyder.

3.3 Familier som ansøger fonden om støtte
De personoplysninger, som vi behandler om dig/jer, når du som familie til et barn med
kræft ansøger fonden:
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•

Børnecancerfonden indsamler og behandler dine personoplysninger til brug for
vurdering af, hvorvidt I er berettiget til vores tilbud. Dette drejer sig om følgende
data: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mail på den forældre, som
søger om ydelsen til det kræftsyge barn. Derudover indhentes der følgende
oplysninger om det kræftsyge barn; Navn, adresse, postnummer, by, CPR nr. samt
dokumentation for kræftdiagnose. I nogle ansøgninger, beder vi også forældrene
om at vedlægge en socialrådgiver udtalelse, for at vurdere ansøgningen

Når du som familie til et barn med kræft ansøger fonden, anvender vi dine/jeres
personoplysninger til at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunne administrere dine bevillinger og udbetalinger
Kunne sende dig nødvendig information om de ydelser du er blevet tildelt
Kunne indberette dine ydelser til SKAT
Anvende dine oplysninger i sagsbehandling
Kunne kontakte dig med markedsføringsmateriale, fx via digitale kanaler, postalt og
telemarketing
Kunne dokumentere bevillingen af ydelser til fondens revision
Efterleve krav i bogføringsloven
Udarbejde statistik til intern brug

Hvor længe opbevarer vi dine data?
•
•

Vi opbevarer oplysningerne indtil barnet er fyldt 18 år, for at sikre os overblik over
hvem der har modtaget støtte samt til statistik.
Vi opbevarer som minimum oplysninger i 5 år efter seneste udbetaling.

3.4 Når du ansøger om støtte til projekter/aktiviteter indenfor fondens formål
De personoplysninger, som vi behandler om dig, når du ansøger om støtte til et projekt/
aktivitet
•

Børnecancerfonden indsamler og behandler dine personoplysninger til brug for
vurdering af, hvorvidt dit projekt er støtteværdigt. Vi arkiverer din ansøgning og heri
indsendte oplysninger i vores system. Ansøgningen vil blive behandlet af vores
videnskabelige udvalg eller bestyrelse, afhængigt af ansøgningens kategori. De
oplysninger som vi primært arkiverer, er som følger: navn, adresse, e-mail,
telefonnummer, oplysninger og beskrivelse af projekt, stillingsbetegnelse og evt.
arbejdsplads og CVR-nummer, budget for projektet.

Når du ansøger fonden om økonomisk støtte til et projekt / aktivitet anvender vi dine
personoplysninger til at:
•
•

Kunne administrere dine bevillinger og udbetalinger
Kunne anmode dig om en statusrapport på projektet
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•
•
•
•
•
•
•

Kunne offentliggøre uddelingen af midler til dit projekt, og fortælle om projektets
formål
Kunne indberette din bevilling til SKAT
Anvende dine oplysninger i sagsbehandling
Kunne dokumentere bevillingen af ydelser til fondens revision
Efterleve krav i bogføringsloven
Anvende projektbeskrivelse og CV til at søge midler fra andre fonde
Udarbejde statistik til internt brug

Hvor længe opbevarer vi dine informationer
Når du indgiver din ansøgning, vil Børnecancerfonden som udgangspunkt behandle dine
personoplysninger under hele ansøgningsforløbet, som typisk vil strække sig over 6-24
mdr.
Hvis du modtager et afslag på din ansøgning, vil vi arkivere dine data i vores system,
hvoraf ansøgningen vil fremgå med afslag samt begrundelse for, hvorfor der gives afslag.
Vi gemmer disse informationer med henblik på senere vurdering, såfremt der søges til
samme projekt efterfølgende. Derudover anvender vi informationerne om det ansøgte
projekt, til at kunne dokumentere udviklingen og efterspørgslen af forskningen over tid. Vi
opbevarer disse oplysninger i 3 år, hvorefter de slettes.
Hvis vi derimod beslutter at yde en bevilling, vil dine personoplysninger opbevares under
hele projektet samt efterfølgende til brug af offentliggørelse af projekter og af
nødvendighed til kontraktlige forhold. Når vi yder økonomisk støtte til et projekt, vil vi
offentliggøre og omtale projektet på fx vores hjemmeside og i trykte materialer som fx
vores årsrapport. I den forbindelse kan der indgå almindelige personoplysninger såsom
navn og stillingsbetegnelse, samt beløb på bevilling og øvrig beskrivelse af projektet.
Formålet med opbevaringen og offentliggørelsen er dels at omtale hvad fonden støtter, og
dels omtale af dit projekt.
Data anonymiseres i vores system 10 år efter projektets afslutning.

3.5 Personer som tilmelder sig og/eller efterspørger vores tjenester
De personoplysninger, som vi behandler om dig, når du tilmelder dig eller efterspørger
vores tjenester
•

Når du tilmelder dig et arrangement eller bestiller materiale, indsamler vi
oplysninger om dig som fx navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer og e-mail.

•

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mail og
evt. mobilnummer. Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere
nyhedsbreve til dig.
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Når du tilmelder dig eller efterspørger vores tjenester, anvender vi dine
personoplysninger til at:
•
•
•

Kunne levere den efterspurgte tjeneste
Kunne kontakte dig med markedsføringsmateriale, fx via digitale kanaler, postalt og
telemarketing
Udarbejde statistik til intern brug

Hvor længe opbevarer vi dine data?
•

Vi anonymiserer dine oplysninger, såfremt vi ikke har været i kontakt med dig i 2 år

3.6 Personer som bruger af vores hjemmeside
De oplysninger, som vi behandler om dig, når du besøger vores hjemmeside
•

På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. En
cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din
computers harddisk eller på din mobil. Vi lagrer kun de cookies, som du giver
samtykke til, når du besøger vores hjemmeside. Såfremt du samtykker til lagring af
alle cookies, indsamler vi oplysninger om din brug af Børnecancerfonden.dk. Dette
er fx oplysninger om hvilke sider på hjemmesiden du besøger, hvilken type browser
du bruger, om du besøger hjemmeside fra en mobil eller desktop, din IP-adresse,
herunder din netværkslokation. Du kan læse vores cookiepolitik på vores
hjemmeside: https://www.boernecancerfonden.dk/cookies

Når du bruger vores hjemmeside, anvender vi dine oplysninger til at:
•
•
•
•
•

Kunne benytte funktionerne på vores hjemmeside
Udarbejde statistik om din brug af vores hjemmeside
Løbende at optimere hjemmesiden og skabe en bedre brugeroplevelse
Kunne bruge viden om din digitale adfærd på vores hjemmeside til at inkludere eller
ekskludere dig for digital markedsføring
Udarbejde statistik til intern brug

Hvor længe opbevarer vi dine data?
•
•

Det er varierende, hvor længe cookies opbevares på dit udstyr. Tiden regnes fra den
seneste gang, du var inden på hjemmesiden. Efter udløb vil cookies automatisk
blive slettet.
Dine data vedr. brug af vores hjemmeside anonymiseres og bruges i statiske
sammenhænge
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3.7 Jobansøgere og frivillige
De oplysninger, som vi behandler om dig som jobansøger eller frivillig
• For jobansøger og frivillige indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn,
adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mail samt din ansøgning og CV, som
arkiveres i vores system.
I nogle tilfælde er det nødvendigt for os at indsamle personoplysninger om dig fra
andre. Det kan eksempelvis være personoplysninger fra tidligere arbejdsgivere ifm.
referencetagning eller indhentning af straffe- og børneattester. Straffe- og
børneattester indhentes altid med samtykke fra dig.
•

Når Børnecancerfonden indhenter din børne- og straffeattest, vil den medarbejder,
der modtager en kopi af din attest fra Rigspolitiet, se på attesten, men attesten
bliver ikke gemt, ligesom det ikke noteres, hvilke oplysninger den har indeholdt. Hvis
der er anmærkninger på din børneattest eller straffeattest, vil vi ikke kunne
fortsætte samarbejdet med dig.
Begge typer attester slettes af Børnecancerfonden, når de er vurderet.

Er du jobansøger, medarbejder eller frivillig hos os, anvender vi dine personoplysninger
til at:
•
•
•
•
•
•
•

Kunne foretage en kvalificeret bedømmelse af dig
Identificere hvem du er
Udbetale løn eller kørselsgodtgørelse
Kunne kontakte dig
Kunne tage referencer, hvis nødvendigt
Gøre rekrutteringsprocessen nem og enkel
Forbedre fremtidige rekrutteringsprocesser

Hvis du ansættes hos Børnecancerfonden stilles der som betingelse for din ansættelse, at
du har en ren straffe- og børneattest. Vi indhenter kun straffe- og børneattest, såfremt vi
har samtykke til dette.
Børnecancerfonden kontakter på den baggrund Rigspolitiet, der særskilt vil bede om dit
samtykke til, at Børnecancerfonden kan indhente din børneattest og Rigspolitiet kan
udlevere attesten til os.
Hvor længe opbevarer vi dine data?
•
•
•

For ansatte opbevares dine økonomisk relateret data i 5 år efter fratrædelse. Data
som ikke har økonomisk relevans slettes ved fratrædelsesdatoen.
Den dag du stopper som frivillig slettes alle oplysninger om dig, medmindre du har
givet samtykke til, at du gerne vil kunne kontaktes af os.
Får du afslag på en ansøgning, vil dine oplysninger blive slettet, så snart
ansøgningsprocessen er afsluttet.
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3.8 Personer som har testamenteret os
De oplysninger, som vi behandler om dig, som har testamenteret os
•

Har du skrevet Børnecancerfonden ind i dit testamente, og anmoder du os om at få
dækket dine udgifter til udarbejdelsen af testamentet, indsamler vi følgende
personoplysninger: Navn, adresse, fødselsdato/CPR-nummer, postnummer, by, email, telefonnummer, informationer om advokat, som dokumenterer at vi er
testamenteret, samt kopi af testamentet.

Har du testamenteret os, anvender vi dine personoplysninger til at:
•
•
•
•

Overvåge retten til testamentet
Kunne administrere eventuel økonomisk dækning til udarbejdelse af testamentet
Kunne kontakte dig med målrettet kommunikation
Udarbejde statistik til intern brug

Hvor længe opbevarer vi dine data?
Når du har testamenteret os:
• Dine data vil blive anonymiseret 12 måneder efter seneste aktivitet dog tidligst 2 år
efter oprettelse.
• Testamentet slettes så snart fakturaen til advokaten er betalt.
Når vi modtager din arv:
• Vi opbevarer dine oplysninger i 5 år + 1 måned, efter arven er udbetalt.
• Vi opbevarer testamente og boopgørelse i 5 år + 1 måned, efter arven er udbetalt i
henhold til bogføringsloven.

3.8 Kontaktpersoner eller samarbejdspartnere
De oplysninger, som vi behandler om dig, som kontaktperson eller samarbejdspartner
•

Er du kontaktperson eller samarbejdspartner (fx ambassadør, influencer,
leverandør, fond eller virksomhed) med Børnecancerfonden, anvender vi følgende
personoplysninger: Navn, e-mail, telefonnummer, evt. virksomhed samt beskrivelse
af samarbejde og eventuelle kontraktlige forpligtigelser.

Som kontaktperson eller samarbejdspartner, anvender vi dine personoplysninger til at:
•
•
•

Kunne leve op til indgået aftale
Kunne kontakte dig med henblik på vores samarbejde
Kunne administrere forholdet mellem dig, din virksomhed og Børnecancerfonden
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•
•

Kunne kontakte dig med målrettet markedsføring
Udarbejde statistik til intern brug

Hvor længe opbevarer vi dine data?
•

Dine oplysninger bliver opbevaret i op til 2 år efter endt samarbejde, hvorefter de
anonymiseres, medmindre vi har tilladelse til at kontakte dig.

4. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?
4.1 Når du giver et bidrag til os eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi
dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også
behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du f. eks har en forespørgsel eller
lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale eller samarbejde med os.
Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er
nødvendige for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere
forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.
4.2 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har
en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens
artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige
personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.
4.3 Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mail)
til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til
dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores kommunikation til dig og i sidste ende
tilbyde nyheder og tjenesteydelser, der opfylder dine behov og ønsker. Det er ligeledes
med henvisning til legitim interesse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af
donationer, donationsstørrelse, brug af hjemmesiden, m.v.
4.4 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig, jf.
Persondata-forordningens artikel 6, stk. 1 (c). Det kan f. eks være til brug for
dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i Bogføringsloven. Vi
skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår,
som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med
indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT
skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. Skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for
vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.
4.5 Vi har som velgørende organisation, jf. ligningslovens § 8 A, lov til at henvende os til
personer med det formål, at indsamle penge til organisationens formål i
overensstemmelse med retningslinjer i Indsamlingsloven kap. 1, stk. 2. § 8 og § 11, stk. 3.
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4.6 Er du bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne
administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for f.eks. cookie-håndtering. Læs
mere i vores cookiedeklaration på vores hjemmeside.

9. Deling af dine personoplysninger
9.1 Når du gennemfører betalingstransaktioner på Bornecancerfonden.dk, kan du vælge at
få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes i givet fald
hos Børnecancerfondens' PCI (Payment Card Industry - Data Security Standard)
certificerede samarbejdspartner Bambora Online A/S. Når du anvender et betalingskort på
Boernecancerfonden.dk, er det kun Bambora Online - og ikke Børnecancerfonden - som får
adgang til dine oplysninger. At bruge og gemme kortoplysninger til senere brug er derfor
alene en sag mellem dig og Bambora Online, selvom det sker, mens du benytter
Boernecancerfonden.dk.
9.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler
oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet
teknisk drift af systemer og forbedringer af Boernecancerfonden.dk, udsendelse af
nyhedsbreve, målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af
vores fond, events og øvrige aktiviteter. Disse virksomheder er databehandlere for os og
behandler dermed data, som vi er dataansvarlige for. De behandler derfor data efter vores
instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse
af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige
databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores
vegne.
Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er
etableret i USA. Vi bruger disse medier til udarbejdelse af målrettet annonceringer, hvor
logikken er bygget op omkring eksisterende data, for at omfavne det rigtige felt af brugere.

10. Fortegnelser over behandlingsaktiviteter
Vi fører en fortegnelse over de behandlinger af personoplysninger, vi foretager, og sørger
aktivt for at holde fortegnelsen opdateret. Fortegnelsen anvendes bl.a. som en del af
dokumentationspligten over for Datatilsynet.

11. Dine rettigheder
Vi gør vores bedste for at sikre dig, at du som registreret let kan gøre brug af dine
rettigheder ved bl.a. at behandle personoplysninger på en åben og oplyst måde. Herudover
hjælper vi dig med at udøve dine rettigheder, og vi håndterer din anmodning om at gøre
dine rettigheder gældende, hvad enten vi skal efterkomme anmodningen eller ej.
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Du kan kontakte os og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom
du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis du ønsker
personoplysninger slettet, behandlingen af dem begrænset, at gøre indsigelse eller udnytte
retten til dataportabilitet, kan du kontakte os på kontakt@boernecancerfonden.dk.

12. Retten til at blive slettet
Du har altid retten til at få ændret eller slettet dine oplysninger, såfremt det ikke strider
imod anden lovgivning vi er underlagt. Du skal dog være opmærksom på, at en sletning af
din data kan resultere i at støtten ikke kan gennemføres, da vi ikke længere kan behandle
din data og din ansøgning.

13. Retten til at tilbagekalde dit samtykke
Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage, såfremt du ønsker det. Du skal dog være
opmærksom på at tilbagetrækningen kan gøre behandlingen, brugeroplevelsen med andet,
ugennemførlig.
Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage kan du kontakte os på
kontakt@boernecancerfonden.dk

14. Dine klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os
på kontakt@boernecancerfonden.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet,
Carl Jacobsens vej 35, 2500, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

15. Opdatering af vores persondataspolitik

Denne persondatapolitik vil løbende og ved større ændringer blive opdateret.
Version 1.2
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