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Privatlivspolitik for Joan-Søstrene
Vi behandler personoplysninger i de henvendelser, vi modtager i vores rådgivning.
Vi skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor
har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler
personoplysninger, der sikrer en lovlig og transparent behandling. Vi behandler
udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens
legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og
nødvendige for at opfylde de angivne formål.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Joan-Søstrene er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning

Formål med behandlingen af dine data
Vi registrerer så få data om dig som muligt. I forbindelse med Joan-Søstrenes
rådgivning bliver enkelte informationer registreret om dig og det overgreb, du har
været udsat for. Det sker med henblik på statistisk behandling til brug for vores
politiske arbejde. I henhold til Joan-Søstrenes formål arbejder vi for at forbedre
retstillingen og den sociale virkelighed for kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og
sexuel chikane. Disse registrerede informationer kan eksempelvis være alder på
gerningstidspunktet, om du har politianmeldt overgrebet, og om du er blevet tilbudt
bistandsadvokat. Alle registrerede oplysninger er anonymiserede. Vi opbevarer og
transmitterer ikke data krypteret.
Modtagne e-mails bliver behandlet med fortrolighed, og din e-mail adresse
videregives ikke til andre. Joan-Søstrene anvender ikke oplysninger til
markedsføringsmæssige formål og deler ikke data med andre.

Sikkerhed
Vi beskytter adgangen til dine oplysninger ud fra en rimelighedsbetragtning. Dette
omfatter både fysisk og logistisk sikkerhed.

Opbevaring og sletning
Joan-Søstrenes statistiske materiale opbevares aflåst. Vi opbevarer
henvendelsesoplysninger (i anonymiseret form) til brug for statistik og lignende, så
længe de har historisk værdi.
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem
til at opfylde et eller flere af de ovenfor nævnte formål. Vi har en intern procedure,
der sikrer oprydning i f.eks. e-mail henvendelser én gang om året. Dette sikrer, at vi
lever op til kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger.

Dine rettigheder
Da de oplysninger du giver i forbindelse med rådgivningen alene opbevares i
anonymiseret form og dermed ikke kan identificeres, kan vi desværre heller ikke give
dig indsigt i oplysninger eller adgang til at slette dem.
Hvis du har givet samtykke til, at vi må opbevare og behandle dine
personoplysninger i ikke-anonymiseret form, kan du til enhver tid trække dit
samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit
samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer
privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Den til enhver tid
gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Kontakt
Skriv til mail@joan-soestrene.dk med ”Privatlivspolitik” i emnefeltet, hvis vi skal
ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du i
øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores Privatlivspolitik.

