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Behandling af personoplysninger i forbindelse med webinar 

Oplysningerne er alene til orientering og du behøver ikke at foretage dig noget i den forbindelse.  

 

I forbindelse med din deltagelse i webinar om aftalt uddannelse, behandler IKUF personoplysninger 

om dig. 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Industriens Kompetenceudviklingsfond er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. 

Vores kontaktoplysninger er: 

• Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) 

• Vesterbrogade 6D, 4., 1620 København V 

• CVR-nr.: 31 67 81 45 

• Telefon: 33 77 91 30 

• Mail: info@ikuf.dk  

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte 

vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@iu.dk eller tlf. 33 77 91 11. 

3. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• Almindelige oplysninger: Navn, e-mail og virksomhed og de 

oplysninger du giver, hvis du besvarer vores tilfredshedsundersøgelse. 

4. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine 

personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• I forbindelse med din deltagelse i webinar om aftalt uddannelse og efterfølgende eventuel 

besvarelse af tilfredshedsundersøgelse samt udsendelse af spørgsmål/svar fra webinaret. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Med henblik på at opfylde en kontrakt med dig om deltagelse i webinaret 

(databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). 

• IKUF’s legitime interesse i at kunne afvikle tilfredshedsundersøgelser i forhold til webinaret 

(databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.) 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

• Dine oplysninger videregives til DI, da vi bruger DI’s faciliteter til at afholde webinaret. 
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6. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, vi har et formål med behandlingen, herunder din 

eventuelle besvarelse af tilfredshedsundersøgelsen. Når webinaret er afsluttet, klippes det til en film, 

hvor der ikke vil være personoplysninger om dig registreret.  

 

7. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

oplysninger om dig. Dine rettigheder er: 

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

• Ret til berigtigelse (rettelse) 

• Ret til begrænsning af behandling 

• Ret til indsigelse 

• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

8. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 

dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

http://www.datatilsynet.dk/

