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SUL’s persondatapolitik
Studenteransattes Landsforbund (SUL) er en faglig organisation for studenteransatte
undervisningsassistenter, hjælpelærere, instruktorer, studenterstudievejledere,
studentermedhjælpere m.fl. på universiteter og kunstneriske uddannelsesinstitutioner
i Danmark, som varetager medlemmernes økonomiske og faglige interesser samt yder
rådgivning til medlemmerne.
Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvorledes SUL
indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig som medlem af SUL.
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til SUL eller som vi
indsamler via SUL’ hjemmeside, når du melder dig ind, samt oplysninger du afgiver i
forbindelse med, at vi kører en sag for dig.
SUL er dataansvarlig for dine personoplysninger.
Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?
Når du melder dig ind i SUL, så giver du samtykke til, at vi registrerer de
personoplysninger, du afgiver på indmeldelsessiden. Det drejer sig om navn, adresse,
e-mail, telefonnummer, ansættelsessted samt information om hvad du studerer og
hvornår du er startet på dit studie. Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler i
forbindelse med din indmeldelse til at varetage dine interesser i faglige sager, tilbyde
dig kurser, arrangementer mm. og til kontakt via telefon og mail. Du har mulighed for
at framelde dig modtagelsen af e-mails og orientering om arrangementer.
Melder du dig ind som dobbeltmedlem hos SUL og enten DJØF, Dansk
Magisterforening eller Dansk Psykologforening, bruger vi dine oplysninger til at
bekræfte, at du også er medlem hos den pågældende fagforening. Det er nødvendigt
for, at vi kan tjekke, om du også er medlem hos vores samarbejdspartner og herved
give dig et medlemskab til reduceret pris.
Anvendelse af dine personoplysninger og videregivelse af dine oplysninger til
tredjepart vil forudsætte dit direkte særskilte samtykke
SULs bruaf databehandlere
SUL anvender en ekstern databehandler til blandt andet at foretage den tekniske drift
af vores medlemssystem (CIVIcrm) og vores hjemmeside (sul.nu). Det er i sidste
ende SUL, der er ansvarlig for sikker behandling og opbevaring af dine data.
SUL kan alene videresende oplysningerne til en tredjepart ud over en eventuel partner
i en dobbeltmedlemsskabsaftale, såfremt du har givet direkte og udtrykkeligt
samtykke hertil.
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Dine Rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi
som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder:
Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet,
hvilke oplysninger vi 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 vi behandler om
dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig
anmodning til sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.
Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du
bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig,
opfordres du til at rette henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af
os, fx hvis du melder dig ud af SUL. I det omfang behandling af dine oplysninger er
nødvendige, f.eks. for at SUL kan overholde bogføringsmæssige forpligtelser, eller
hvor medlemsfordele videreføres efter udmeldelse, vil dine personoplysninger blive
opbevaret og behandlet indtil oplysningerne ikke længere er relevante for, at SUL eller
den relevante tredjepart kan varetage dine interesser.
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler
om dig, ikke er korrekte.
Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en
anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med, at du
melder dig ind i SUL eller at du giver dit samtykke til, at SUL behandler din
faglige/juridiske sag.
Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling
af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke
længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise
lovlige grunde til fortsat behandling.
Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger dine
persondata til tilmelding til vores nyhedsbrev. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal
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du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte
behandlingen. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på post@sul.nu
Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300
København K over vores behandling af dine personoplysninger.
Sletning af persondata
Såfremt du ikke er medlem i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de
oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder
krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og
forbrugerlovgivningen (den 2- årige reklamationsret), kan gemme visse
personoplysninger i en længere periode.
Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til at
behandle faglige sager, yde juridisk rådgivning eller give dig medlemstilbud vil vi
slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte
behandlingen.
Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller
forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun aktive, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at
udføre deres arbejde, har adgang til personoplysninger.
Såfremt der sker en ulovlig indtrængen i SULs systemer for opbevaring af persondata
vil SUL orientere såvel dig som Datatilsynet herom i overensstemmelse med
Persondatalovgivningen bestemmelser.
Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du
kontakte post@sul.nu. Find øvrige kontaktoplysninger på SUL’s hjemmeside (sul.nu)
Ændringer i persondatapolitikken
Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik.
Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette
ved direkte kontakt gennem din registrerede e-mail.

