PRIVATLIVSPOLITIK FOR DE JURASTUDERENDES RETSHJÆLP – RÅDSØGENDE
Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 30. april 2021

De Jurastuderendes Retshjælps dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller
dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte
formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er
relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når
de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
De Jurastuderendes Retshjælp er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson:

Simone Louise Greve Storgaard

Adresse:

Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C

CVR:

32929508

Telefonnr.:

41275055 / 6574145

Mail:

Bestyrelse@djsr.dk

Website:

www.djsr.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1)

Oplysninger om rådsøgende:
›
Almindelige personoplysninger:
–
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse-, telefonnummer,
e-mailadresse
›
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse (særligt sensitive
oplysninger):
–
CPR nr., helbredsoplysninger, etnicitet, seksuel orientering, strafferetlige
forhold.

Her indsamler vi oplysninger fra
Vi får oplysninger fra rådsøgende selv i den tilsendte henvendelse. Vi indhenter ikke oplysninger
andetsteds fra.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Formålene:
1)

Formål med behandling af oplysninger om rådsøgende:
›
Behandle juridiske problemstillinger
›
Yde rådgivning omkring fremtidig sagsbehandling
›
Anonymiseret intern statistik til Civilstyrelsen

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end
samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at
behandle dine personoplysninger til et eller flere af de formål, der er beskrevet ovenfor.
Såfremt vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver
tid trække samtykket tilbage ved at give os besked herom.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger udover i anonymiseret format angående lokalitet.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder afhængigt af, hvilke personoplysninger der er tale om.
Almindelige personoplysninger:
›
›

Disse oplysninger opbevares i maksimalt 3 måneder efter besvarelse.
Formålet med opbevaringen i den omtalte periode er, at vi kan yde opfølgende rådgivning.

Særligt sensitive oplysninger:
›
›

Disse oplysninger opbevares maksimalt 14 dage efter besvarelse.
Formålet med opbevaringen i den omtalte periode er, at vi kan yde opfølgende rådgivning.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:
›
›
›
›
›
›

Retten
Retten
Retten
Retten
Retten
Retten

til
til
til
til
til
til

at blive oplyst om behandlingen af data
indsigt i egne personoplysninger
berigtigelse af forkerte oplysninger
sletning
begrænsning af behandling
dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

›

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at
henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller
sletning så hurtigt som muligt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage
indgives til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved
ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

