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Generelt  
Hos IChange (’Ichange’ eller ’os’ eller ’vi’ eller ’vores’) står vi for værdierne kvalitet, 
mangfoldighed og gennemsigtighed. Med udgangspunkt i disse værdier respekterer vi og 
værdsætter vi dit privatliv.   

Derfor ønsker vi at du skal forstå, hvem vi er, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, og 
hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Denne persondatapolitik giver dig større 
indsigt i vores persondatapraksis og principper samt informerer dig om dine individuelle 
rettigheder. Vi tilstræber at du føler dig tryg ved Ichanges behandling af dine 
personoplysninger.  

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette er relevant, for din aktivitet hos 
Ichange. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og 
gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til os deles med Microsoft og Economics, 
der er databehandler.  
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2.0 Dataansvarlig  
Den dataansvarlige organisation for behandling af dine persondata er:  
  
IChange  
Refshalevej 163A, 1 th.  
1432 København K 
  
Tlf.: 50 77 77 27  
Mail: info@ichange.dk  
  
CVR-nr.: 35 91 05 49   
  
IChanges direktion er ansvarlig for at føre tilsyn med, at IChange overholder 
persondataforordningen, databeskyttelsesloven samt denne persondatapolitik. Ved 



   

spørgsmål vedrørende politikken, behandling af dine persondata samt mistanke om 
manglende overholdelse, bedes du rette henvendelse til: info@ichange.dk eller på telefon 
50 77 77 27.  
  

2.0 Oplysninger vi indsamler  
I dette afsnit kan du se hvilke personoplysninger vi behandler om dig – alt efter hvad din 
tilknytning er til IChange (eksempelvis som medlem eller deltager til en aktivitet). Bemærk 
at vi kan behandle persondata om dig i forskellige forbindelser, f.eks. kan man både være 
medlem, sponsor og deltager i en aktivitet.  
  
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst 
dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller 
oprettelse af en aftale relateret til IChange.  
  
2.1 Besøgende på IChanges webside  
IChange har en række ydelser til dig som bruger på vores webside www.ichange.dk, 
herunder tilmeldingen til kurser og nyhedsbreve, registeringen af dit medlemskab, samt 
besvarelsen af dine henvendelser når du bruger vores kontaktformular.   
  
Som besøgende på IChanges webside behandler vi dit navn, adresse,  
kontaktoplysninger, samt konto og registreringsnummer, når dette er relevant (f.eks. ved 
tilmelding via formularer og/eller ved økonomiske transaktioner ved medlemskab eller 
bidrag).  

Behandlingen af dine personlige oplysninger er nødvendig for, at vi kan levere de rette 
services, opfylde vores aftaler samt håndtere forespørgsler og lignende.  
 2.2 Bidragsydere og fonde  

• Bidragsydere (dig som giver et fast eller engangsbidrag): Vi behandler dine 
personlige oplysninger for at kunne administrere dine indbetalinger.   

• Kontaktperson for en fond: Vi behandler dine personlige oplysninger i IChange- 
ansøgningen til din fond og til den efterfølgende administration af kontrakten med 
fonden.  

For alle gælder, at vi behandler navn, adresse og kontaktoplysninger og hvor det er 
relevant, titel. For personer der giver et bidrag, behandler vi ydermere konto- og 
registreringsnummer samt betalingshistorik.   
Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores kontrakt med 
en fond. Det er desuden IChanges legitime interesse at registrere kontaktpersoner på 
sponsorer, hvor vi vil søge om bidrag til vores arbejde eller indgå et samarbejde.   
  



   

2.3 Deltager i aktiviteter   
Spændvidden på de aktiviteter, arrangeret af IChange Headquarter eller Campus, er stor. 
Derfor vil de personoplysninger, vi behandler, variere fra aktivitet til aktivitet. Er du deltager 
i en IChange-aktivitet, anvender vi dine oplysninger til at varetage den opgave, som 
aktiviteten fordrer, som f.eks. deltager på et kursus eller være med i et andet IChange-
fællesskab.  
   
I de fleste af vores aktiviteter har vi brug for dit navn og dine kontaktoplysninger, så vi kan 
koordinere og kommunikere med dig og evt. dine forældre om praktiske forhold. Deltager 
du i aktiviteter, som vi samarbejder med kommunen eller andre offentlige instanser om, 
kan vi få brug for en sikker identifikation af dig. I sådanne tilfælde vil vi bede om dit 
CPRnummer eller ID-nummer til identifikation.   
  
For nogle aktiviteter har vi desuden brug for at kunne dokumentere vores brug af midler og 
dermed evaluere på aktiviteterne.   
I samarbejde med kommunerne sikrer vi, at dine personlige oplysninger er behandlet, som 
vi har hjemmel til – hvorved der tages hensyn til, hvad vi har brug for at vide om dig for at 
kunne afholde en ansvarlig aktivitet.   
  
2.4 Medlem  
Er du medlem eller frivillig hos IChange eller potentielt medlem eller potentielt frivillig, 
anvender vi dine persondata til at:   

• Kunne administrere dit medlems- og frivilligforhold   
• Kunne sende dig nødvendig information om dit medlemskab   
• Give dig (som medlem) stemmeret i din tilknyttede Campus og ved IChanges årlige 

generalforsamling  
• Kontakte dig mhp. at sikre den bedste opstart og velkomst som medlem  
• Fremsende og kontakte dig mhp. informationsmateriale om IChange  

  
Vi indsamler data såsom navn, adresse kontaktoplysninger, betalingshistorik og 
kontonummer. Når du indgår en aftale om medlemskab, er det IChanges legitime 
interesse at registrere dit medlemskab og dele den nødvendige information med den 
Campus du er tilknyttet, så vi kan administrere dit medlemsforhold og sikre dine 
medlemsrettigheder rettigheder i IChange.  

3.0 Behandling af billeder  
Der foretages altid en konkret helhedsvurdering af et billede, formålet med dens 
offentliggørelse samt om hvorvidt en identificeret person kan offentliggøres.   

Vi offentliggør kun harmløse billeder af personer, hvor den identificerede ikke med 
rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Desuden vil vi kun 
offentliggøre billeder, der har med IChanges aktiviteter at gøre.  

Modtager vi indsigelser imod offentliggørelse af billeder, vil vi undlade at bruge disse 
billeder, og evt. publicerede billeder fjernes fra internettet i det omfang, det er muligt.  



   

4.0 Periode for opbevaring  
Oplysninger registreres i en central database i IChange, hvortil kun relevante 
medarbejdere eller frivillige har adgang. Disse opbevares i det tidsrum, der er tilladt i 
henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.   
Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Vi er dog 
forpligtet af bogføringsloven til at gemme de nødvendige oplysninger om bidragsydere i 5 
år plus indeværende år.  
  

5.0 Beskyttelse af personoplysninger  
IChange har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine 
oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller 
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med 
lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at 
sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.  

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at 
oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå vores 
sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.  

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.  
  

6.0 Dine rettigheder  
  
6.1 Indsigt  
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt få at vide, 
med hvilket formål de er indsamlet.  
  
6.2 Berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling  
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af 
de persondata, vi behandler om dig.   
  
6.3 Indsigelsesret og tilbagekaldelse af samtykke  
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også trække 
dit samtykke tilbage i forhold til de oplysninger, som samtykket omfatter. Det, at du 
trækker dit samtykke tilbage, påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev 
gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.   
Kontakt IChange, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Henvendelse 
herom kan ske til: info@ichange.dk.  
  



   

6.4 Klage til tilsynsmyndighed  
Hvis du vil klage over vores behandlingen af dine personoplysninger, har du også 
mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.  
  
Du kan læse mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk .  
  
  
    


