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Persondatapolitik 
 
Persondatapolitik for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) 
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan DASAIM behandler dine personoplysninger. Denne 
privatlivspolitik er gældende for dasaim.dk og de medlemsoplysninger vi modtager fra Lægeforeningen. 
 
Dataansvarlig 
Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 
DASAIM 
CVR-nummer: 17295071 
c/o AN-OP, HOC 4231, Rigshospitalet 
2100 København Ø 
bestyrelsen@dasaim.dk 
https://www.dasaim.dk 
 
Personoplysninger 
Personoplysninger afgivet til os i forbindelse med tilmelding til årsmøder og kurser vil være tilgængelig for 
databehandler (DASAIMs sekretær og redaktør samt DASAIMs it-samarbejdspartner, som vi har en GDPR-
databehandlingsaftalemed) på ovennævnte domæne for de tjenester, vi udbyder. 
 
Når du benytter de udbudte tjenester indsamler vi flg. kontaktinformationer: navn, efternavn, e-mail, 
hjemmeadresse, arbejdsplads. Eventuelle betalingsoplysninger afgives direkte i betalingssystemet Bambora 
Online A/S. Disse oplysninger bruger vi til at kunne levere de ønskede tjenester, til evt. at kunne opkræve 
betaling for disse produkter samt til generel support og kommunikation i forbindelse med tilmelding til den 
ønskede begivenhed. 
 
Desuden modtager vi ”DASAIM-medlemsoplysninger” fra Lægeforeningen, med hvem der ligeledes er 
indgået databehandlingsaftale. Vi modtager her medlemsnummer, navn, adresse, e-mail, indmeldelsesdato 
og fødselsdato. 
 
Statistik 
Vores websted gør brug af de eksterne tjenester Google Analytics og WordPress.com til at indsamle 
statistik på dine besøg på vores websted. Disse services kan lagre cookies i din browser for at indhente 
information om, hvilke af vores sider du besøger, og hvor lang tid du er på dem. 
Når der sendes data til disse statistiktjenester medsendes ingen personfølsomme eller personhenførbare 
oplysninger. Disse data bruges i aggregeret form til at udarbejde statistikker til internt brug.  
Læs mere Google Analytics behandling af persondata her. 
Desuden indsamles statistik om brugen af e-mails med redaktionelt indhold (DASAIMs Nyhedsmail). Dette 
omfatter data om, hvorvidt brugere har åbnet og klikket på link i disse e-mail. Oplysninger bruges 
udelukkende til at diagnosticere problemer med leveringen af disse e-mail. 
 
Indlejret indhold fra andre websider 
Artikler på denne webside kan omfatte indlejret indhold (f.eks videoer, billeder, artikler mv.) fra eksterne 
tjenester. Indlejret indhold fra andre hjemmesider opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den 
besøgende har besøgt den hjemmeside, hvorfra indholdet oprindeligt stammer. 
Disse hjemmesider kan indsamle oplysninger om dig, bruger cookies, indlejre yderligere tredjepart sporing, 
og overvåge din interaktion med den indlejrede indhold, herunder sporing af din interaktion med indlejret 
indhold, hvis du har en konto og er logget ind på denne hjemmeside. 
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Vores hjemmesider kan ligeledes gøre brug af skrifttyper, der leveres af eksterne partnere. Disse partnere 
gør ikke brug af cookies men kan indsamle tekniske oplysninger om din browser med det formål at 
overvåge om brugen overholder forretningsbetingelserne. De indsamlede oplysninger indeholder ikke 
brugerens IP-adresse eller andre personlige oplysninger. 
 
Videregivelse af persondata 
Vi videregiver ikke persondata til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke. Vi kan videregive aggregerede 
oplysninger af generel karakter og statistisk til annoncører og andre samarbejdspartnere med det formål 
f.eks. at dokumentere brug af vores webside. 
 
Vi gør brug af en række eksterne partnere, som dermed har adgang til at behandle persondata på vores 
vegne: 
Vores e-mail-server drives af redWEB. 
Vores webside er opbygget i WordPress og hostet af Cabana. 
Vores nyhedsbreve på e-mail sendes via eMailPlatform. 
 
Eventuel deltagerliste til udstillere på årsmøde eller kurser vil udelukkende indeholde navn, titel og 
arbejdssted. 
 
Opbevaring af persondata 
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor. 
I forbindelse med levering af vores tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til seks år efter 
afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare 
informationerne i en længere periode. 
 
Overførsler til lande udenfor EU/EØS 
Eventuelle overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål nævnt i denne politik, og vi vil altid 
sikre, at der er fornødne garantier på plads, når der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, som 
følger af nedennævnte: 
Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af EU-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). 
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. 
 
Brud på sikkerhedsforanstaltninger 
Såfremt der skulle ske et brud på vores fysiske, tekniske eller administrative sikkerhedsforanstaltninger og 
tredjepart derved opnår adgang til lagrede persondata, således at disse kan være blevet videregivet, 
ændret eller ødelagt, vil vi hurtigst muligt efter opdagelsen af dette brud tage kontakt til relevante 
myndigheder samt berørte brugere. 
 
Dine rettigheder 
Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger som vi ligger inde 
med. 
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 kan gøre brug af disse rettigheder ved at fremsende e-mail til sekretariat@dasaim.dk. 
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 af denne privatlivspolitik giver vi dig besked via denne hjemmeside og via 
e-mail, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores 
hjemmeside. 
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