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PERSONDATAPOLITIK FOR NETVÆRKET AF UNGDOMSRÅD
Netværket af Ungdomsråd (NAU) indsamler persondata i de tilfælde hvor dette er relevant for en given aktivitet eller for
NAU’s almene drift. Vi indsamler kun persondata, hvis det er nødvendigt for at afvikle vores drift, kerneopgaver eller
bestemte aktiviteter. Ved insamling og behandling af dine persondata overholder vi altid de relevante lovbestemmelser.
Vi er ansvarlige for forsvarlig behandling af dine personoplysninger
NAU er dataansvarlig, og vi sikrer at dine persondata hos os bliver behandlet i overenstemmelse med gældende lovgivning
og bestemmelser. Du kan altid henvende dig til vores sekretariat ifm. spørgsmål, kommentarer eller ændring af din
samtykke til vores opbevaring af persondata.
Kontaktoplysninger:
Netværket af Ungdomsråd
Blegdamsvej 24A, 2200 København N
Email: info@nau.dk
CVR Nr: 20176237
Formål og oplysninger vi indsamler
Ved alle NAU’s aktiviteter, projekter mv. vil det altid stå klart at der indsamles persondata, hvis dette er tilfældet. I
forbindelse med vores ordinære aktiviteter indsamles følgende persondata:
Oplysninger i ungdomsrådsdatabasen:
I NAU’s database over danske ungdomsråd indsamles almene kontaktoplysninger på kommunale (ansatte)
kontaktpersoner og unge kontaktpersoner, der er medlem af det respektive ungdomsråd. Disse oplysninger opbevares
indtil NAU informeres om at oplysningerne ønskes glemt eller ungdomsrådet tilkendegiver at have fået evt. nye
kontaktpersoner. Ved evt. udmeldelse af NAU aftales det, hvorvidt NAU fortsat må opbevare kontaktoplysninger på det
respektive ungdomsråd.
Oplysninger ifm. arrangementer:
Hvis du deltager i en af NAU’s arrangementer, herunder stormøder, projektweekender, åbne møder mv. opbevares dine
tilmeldingsoplysninger indtil NAU’s interne evaluering og regnskab for arrangementet er afsluttet. Disse oplysninger kan
indebære (men udgør ikke udelukkende) almene kontaktoplysninger, alder, almene kontaktoplysninger på
forælder/værge, og særlige hensyn der skal tages.
Oplysninger ifm. henvendelser:
Hvis du er i kontakt med NAU via mail, fysisk post, telefon eller gennem et andet medie, gemmes dine relevante
kontaktoplysninger for at kunne gennemføre kontakten.
Oplysninger ifm. aktivitetsdokumentation:
NAU indsamler årligt aktivitetsdokumentation for vores medlemmer. Ved hver indsendelse opbevares almene
kontaktoplysninger på personen, der indsender dokumentationen, med henblik på opklaring af uklarheder. Al
aktivitetsdokumentation anonymiseres når dets direkte brug i NAU’s ansøgning om tipsmidler hos Dansk Ungdoms
Fællesråd vurderes lukket.
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Oplysninger ifm. hjemmesiden:
Når du besøger hjemmesiden www.nau.dk indsamles en række data for at sikre hjemmesidens almene drift. Disse
indebærer typisk et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer,
geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på.
Hjemmesiden anvender desuden ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med
det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde
skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning:
http://minecookies.org/cookiehandtering Websitet kan indeholde cookies fra tredjeparter ifm. brugertilpassede
funktioner.
Oplysninger ifm. ansættelse og frivillighed:
For at sikre NAU’s drift opbevares almene kontaktoplysninger på alle ansatte og fast tilknyttede frivillige, herunder den
frivillige ledelse. Hertil insamles også bankoplysninger ifm. lønudbetalinger, CPR-nummer til indhentning af børne- og
straffeattester.
Opbevaring af persondata
NAU’s hjemmeside og mailsystem hostes hos virksomheden one.com, der er databehandler. Desuden koordinerer store
dele af NAU’s arbejde, herunder organisationens medlemsdatabasa, gennem Podio og Google Drive, der også er
databehandlere.
Som brugere har vi indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder
gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand.
Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder vedrørende dine persondata hos NAU, som vi til enhver tid skal sikre
opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om at få adgang til dine persondata, få rettet dine persondata eller få slettet
dine persondata.
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en
databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine
personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@nau.dk.
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