Til bestyrelsen

Silkeborg Produktionshøjskoles
behandling af persondata i tilknytning til bestyrelsen
På Silkeborg Produktionshøjskole registrerer og bruger vi bestyrelsesmedlemmers personoplysninger for at
kunne leve op til de lovkrav, der gælder for os som virksomhed og produktionsskole.
Som bestyrelsesmedlem er du tegningsberettiget og/eller fuldmagtshaver, og derfor har vi registreret en
række personoplysninger.
Da der alene er tale om en orientering, behøver du ikke foretage dig noget. Hvis du har spørgsmål eller
ønsker at vide mere, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Silkeborg Produktionshøjskole er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget
om dig. Du kan kontakte os her:
Silkeborg Produktionshøjskole
Granhøjvej 14
8600 Silkeborg
CVR-nr.: 73756111
Telefon: 8681 0633
Mail: adm@silkephs.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver, Lene Hougaard Koch:




På e-mail: lhk@silkephs.dk
På telefon: 3033 2541
Ved brev: Granhøjvej 14, 8600 Silkeborg, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi
Personoplysninger er oplysninger om dig, som du giver os, eller som du har givet samtykke til, at vi må registrere, herunder:




grundlæggende personoplysninger, fx navn og kontaktoplysninger
cpr-nr.
legitimationspapirer, fx en fotokopi af dit pas, kørekort eller anden gyldig legitimation

Opbevaring og sletning
Vi gemmer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Derfor sletter vi oplysninger til brug for regnskab i 5 år plus løbende regnskabsår efter din udtræden af bestyrelsen. Referater med bestyrelsens underskrifter slettes af legitime og samfundsmæssige interesser ikke. Alle øvrige oplysninger slettes umiddelbart
efter udtræden af bestyrelsen.

Andre modtagere, der kan behandle dine personoplysninger
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:





Banker og kreditforeninger i forbindelse med indgåelse af aftaler.
Virk.dk i forbindelse med registrering af ejerforhold.
It-leverandører.
Revisionsselskaber – oplysninger kan fx videregives til USA – revisionsselskab har tilsluttet sig
EU.US.Privacy Shield aftale og BCR (bindende virksomhedsregler).

Dine rettigheder
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Vi henstiller til, at du kun benytter denne funktion, hvis du har behov for det, da det kræver en del ressourcer at behandle disse forespørgsler.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at

få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder
Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Venlig hilsen
Silkeborg Produktionshøjskole

