
Generelt 
Hos Bikuben (’Bikuben’ eller ’os’ eller ’vi’ eller ’vores’) respekterer 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 Bikubens behandling af dine 
personoplysninger. 
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette er relevant, for din aktivitet på Bikubens 
hjemmeside. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og 
gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til os deles med IChange som fællesdataansvarlig 
samt Economics, der er databehandler. 
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1. Dataansvarlig 
De dataansvarlige organisationer for behandling af dine persondata er 
Bikuben i samarbejde med IChange 
 
Adresse: XXXX 
Tlf.: XXXX 
Mail: info@i-bikuben.dk 
CVR-nr.: XXXX 
Bikubens 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. Oplysninger vi indsamler 
Som besøgende på Bikubens hjemmeside behandler vi dit navn, adresse, 
kontaktoplysninger, samt konto og registreringsnummer, når dette er relevant (f.eks. ved 
henvendelse via formular og/eller ved økonomiske transaktioner ved medlemskab eller 
bidrag). Dine personlige oplysninger behandles og gemmes af IChange kun, såfremt du frivilligt 
har 
oplyst dem via Bikubens hjemmeside. 
Behandlingen af dine personlige oplysninger er nødvendig for, at vi kan levere de rette 
services, opfylde vores aftaler samt håndtere forespørgsler og lignende. 
 
3. 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. 
 
4. Beskyttelse af personoplysninger 
Bikuben har i samarbejde med IChange 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. 
 
5.0 Dine Rettigheder 
 
5.1 Indsigt 
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt få at vide, med 
hvilket formål de er indsamlet. 
 
5.2 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. 
 
5.3 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. 
 
5.4 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: http://www.datatilsynet.dk/

Bikuben  Persondatapolitik

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
3 
3 
3 
3 

 


