
Brug af persondata
1. Generelt 

Det nedenstående angiver vilkårene for Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings (herefter benævnt "RDU") 
registrering og behandling af persondata om dig som ansøger og deltager i Rotarys ungdomsudvekslings-
program. I forhold til den konkrete ansøgning, kan der i samtykkeerklæringen forekomme elementer, der ikke
er relevante for dig i den aktuelle situation.

2. Samtykke

Når du opretter din profil og underskriver ansøgningsdokumenter giver du samtykke til, at RDU må foretage 
registrering og behandling af dine persondata, Dit samtykke er nødvendigt i henhold til Persondataloven og 
er nødvendigt for, at du kan fortsætte ansøgningen. Har du spørgsmål, anmodes du om at rette henvendelse
til RDU eller din counsellor.

3. Dataansvarlig 

RDU er dataansvarlig for de data der registreres og videregives i forbindelse med behandling af ansøgning 
og gennemførelse af udvekslingsophold. 

RDU kontaktes på email: cm-lt@rotary-yep.net

4. Almindelige oplysninger 

4.1 RDU registrerer en række almindelige oplysninger om dig som person. Disse er: fornavn, efternavn, køn 
og fødselsdato. Endvidere registrerer vi nogle kontaktoplysninger; herunder dine telefonnumre, din adresse 
og din e-mailadresse.

4.2 RDU registrerer herudover en række oplysninger om dit udvekslingsforløb, samt oplysninger om dit 
ophold.

4.3 Endvidere registrerer RDU oplysninger om deltagelse i aktiviteter og korrespondance samt fortrolige 
rapporter som du har indsendt. 

4.4 Er du godkendt som ansøger til et udvekslingsophold registrerer vi hvilket holdnummer, du deltager på 
og hvilke personer der er knyttet til dit ophold.

4.5 RDU fotograferer og/eller optager video fra forskellige situationer til anvendelse i undervisningsforløb og 
til orientering til potentielle fremtidige ansøgere og som led i markedsføring. Billeder og video kan anvendes i
Rotary uden særlige begrænsninger. Rotary overdrager ikke materialet til tredjemand. Du har mulighed for at
gøre opmærksom på, at du ikke ønsker at medvirke på fotos/video, inden en fotografering og/eller 
videooptagelse starter. Beder du dig ikke fritaget, vil din tilstedeværelse udgøre et samtykke til RDU’s 
fotografering og/eller videooptagelse, og et samtykke til, at RDU – til ovenstående formål – må benytte 
fotografier og/eller videofilm med dig.

4.6 RDU registrerer løbende oplysninger om ansøgningsprocessen.Således registreres tidspunkter 
rejseplaner, og status.  
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5. Følsomme oplysninger 

5.1 Såfremt du påbegynder ansøgning hos RDU, kræves yderligere oplysninger. Disse omfatter dokumenter 
til brug for udvekslingsophold og omfatter fuld ansøgning med læge, tandlæge og skoleoplysninger, 
garantierklæringer og pasoplysninger.

6. Formål 

Formålet med RDU's behandling af de i pkt. 4 og 5 anførte oplysninger er, at RDU kan planlægge og 
gennemføre dit ønskede udvekslingsophold på en god og sikker måde. 

7. Indsamling af data 

Størstedelen af de oplysninger, som RDU registrerer om dig, afgiver du selv gennem din brug af RDUs 
systemer. Herunder er en række af de registrerede oplysninger om dig resultater af din udarbejdelse af 
ansøgning og rapportering.

8. Adgang til data 

8.1 Adgangen til de oplysninger, som er registreret om dig hos RDU, er opdelt i forhold til hvilke data, der er 
tale om.

8.1.1 Generelt Internt i RDU's organisation vil forskellige officerer have adgang til forskellige typer 
oplysninger således at officerer kun har adgang til oplysninger, som den pågældende officer har brug for i 
forbindelse med sine arbejdsopgaver. Alle i RDU, som kan have adgang til persondata, er underlagt 
fortrolighed. Fortroligheden opretholdes også efter arbejdsfunktionens ophør.

I det omfang RDU videregiver de om dig registrerede oplysninger til tredjemand, sker dette alene i henhold til
Rotarys regler, som sikrer, at tredjemand ikke anvender dine oplysninger udover til løsning af den opgave, 
som aftalen med RDU vedrører.

8.1.2 Tredjepartsudbydere af ydelser RDU anvender i visse tilfælde tredjeparter til udførelse af funktioner i 
forbindelse med din udveksling. Det kan være udarbejdelse af personprofilanalyser, kursusophold samt 
spørgeundersøgelser. I disse tilfælde videregiver RDU de af dine almindelige oplysninger, som er nævnt i 
pkt. 4.1, til udbyderen, for at denne kan håndtere sin ydelse i forhold til dig og RDU.

8.1.3 Kvalitetssikring og statistiske formål Med henblik på at sikre kvaliteten af RDU’s udveksling 
foretages analyser, hvor data fra gennemførte analyser i anonymiseret og ikke personhenførbar form 
anvendes til statistik og kvalitetsanalyser.

8.2 Såfremt RDU ønsker at videregive oplysninger om dig, som ikke er omfattet af ovennævnte, vil du i det 
konkrete tilfælde blive forespurgt om samtykke til dette, medmindre RDU er undergivet lovpligtig udlevering 
af oplysningerne.

8.3 Du skal være opmærksom på, at når du gennemfører udvekslingen, kan du blive bedt om at afgive 
oplysninger til tredjepart, som lagrer disse udenfor EU/EØS. RDU er ikke dataansvarlig i forhold til sådanne 
oplysninger, som du afgiver direkte til tredjepart.



9. Brug af databehandlere og underdatabehandler 

Til brug for driften af RDU's ydelser anvender RDU databehandlere og underdatabehandlere og indgår 
databehandleraftaler med disse, forudsat at databehandlerne og underdatabehandlerne opretholder 
sikkerhedsforanstaltninger svarende til eller bedre end de sikkerhedsforanstaltninger, som RDU har påtaget 
sig, jf. nedenstående afsnit 11.

RDU's databehandlere og underdatabehandlere er placeret i Danmark. 

10. Dine rettigheder 

10.1 Indsigtsretten Du er til enhver tid berettiget til gennem henvendelse til RDU at anmode om oplysning 
om blandt andet, hvilke oplysninger RDU har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke 
kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra
oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som RDU behandler om dig. Disse oplysninger 
kan til enhver tid fremsøges af dig selv eller via din counsellor.

10.2 Ret til berigtigelse Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af RDU uden 
unødig forsinkelse. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som RDU har registreret 
om dig, opfordres du til at rette henvendelse til RDU, så oplysningerne kan blive korrigeret.

10.3. Ret til sletning Du har ret til at få dine personoplysninger slettet af RDU uden unødig forsinkelse, hvis 
f.eks. RDU ikke længere har et formål med behandling af dine personoplysninger, eller du tilbagekalder dit 
samtykke, og RDU ikke har andet retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger. Hvis RDU kan 
påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder,
eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er RDU 
ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.

10.4 Ret til begrænsning af behandling Du har ret til fra RDU at opnå begrænsning af RDUs behandling af
dine personoplysninger, for eksempel hvis du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger.

10.5 Ret til dataportabilitet Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format at få 
dine personoplysninger udleveret fra RDU og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden 
dataansvarlig.

10.6 Ret til indsigelse Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre 
indsigelse mod RDUs behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen blandt andet er baseret på 
legitime interesser, herunder profilering.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er RDU ikke længere berettiget til at behandle dine 
personoplysninger, medmindre RDU kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud 
for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges,
gøres gældende eller forsvares.

10.7 Ret til at tilbagekalde samtykke Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til RDUs 
behandling af dine personoplysninger. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at 
RDU i visse tilfælde, f.eks. hvor RDU har andet retsgrundlag til behandling af dine oplysninger, er berettiget 
til at fortsætte behandlingen. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom. Der henvises i øvrigt til 
ovenstående beskrivelser af dine rettigheder.

10.8 Ret til at klage Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed over RDUs 
behandling af dine personoplysninger.



11. Sletning af oplysninger 

11.1 Såfremt du ikke gør brug af RDU's ydelser i en længere årrække, vil RDU slette de oplysninger, som er 
registreret om dig i RDU's registre, når f.eks. RDU ikke længere har et formål med behandling af dine 
personoplysninger, og RDU ikke har andet retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger. Er der 
registreret oplysninger, som du ønsker slettet, skal du rette henvendelse til RDU derom. RDU vil i så fald 
slette de oplysninger, som er registreret om dig i RDU's registre.

11.2 Efter afsluttet udvekslingsophold (normalt 3 måneder efter afterbriefing) slettes ansøgninger, 
dokumenter og korrespondance, med mindre der er igangværende sager. Ved igangværende sager slettes 
data efter afslutning af sagerne.

11.3 Sletning omfatter ikke de almindelige personoplysninger fornavn, efternavn, adresse og email, køn, 
fødselsdato, profilfoto samt tider og steder for gennemført udvekslingsophold som Rotary anvender for at 
kunne kontakte dig til senere løbende opfølgning og til brug for programmets historik.

11.4 Såfremt de oplysninger, som RDU har registreret om dig, slettes eller samtykke tilbagekaldes, vil det 
ikke længere være muligt for dig at anvende RDU's ydelser. RDU vil dermed ikke længere kunne varetage 
dine interesser og evt. indbetalte gebyrer og vederlag vil være tabt.

12. Sikkerhed 

12.1 Behandlingen af dine data, som sker dels hos RDU, dels af RDU valgte databehandlere, er af RDU 
underlagt strenge sikkerhedskrav. Overførsel af data sker således alene via krypterede forbindelser, ligesom 
RDU's og databehandlerens IT-systemer er underkastet såvel fysiske, logiske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger.

12.2 Den behandling af dine data, som foretages hos eksterne databehandlere, er underkastet tilsvarende 
sikkerhedskrav, og de behandlede data må alene anvendes til opfyldelse af den eksterne databehandlers 
aftale med RDU.

12.3 Af sikkerhedsmæssige hensyn foretager RDU logning af enhver brug af RDU's IT-systemer. Herunder 
kan logges den IP-adresse, hvorfra brugen af RDU's systemer sker. Gennem brugen af RDU's systemer 
giver du samtykke til sådan registrering.

12.4 RDU gennemgår jævnligt en IT-sikkerhedsrevision, som foretages af et anerkendt revisionsfirma.
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