
 

29. april 2018, København 

 

Privatlivspolitik 
 

Generelle oplysninger 

Care4Burn – Children’s Burn and Education Programme 

CVR nr.: 39102722 

Telefon: 61674097 

E-mail: info@care4burn.org 

 

Care4Burn er en humanitær sundhedsfaglig organisation der arbejder for at hjælpe patienter, primært børn, med svære 

forbrændinger i udviklingslande i Afrika. Care4Burn er baseret på frivillig engagement og vi arbejder ud fra det 

menneskesyn, at alle har ret til sundhedsbehandling og de bedst mulige vilkår for at indgå i samfundet. 

 

Care4Burns privatlivspolitik gælder for den information og de services der udbydes via www.care4burn.org. 

 

Når du melder dig ind i Care4Burn, donerer til vores formål (som privatperson eller virksomhed) eller tilmelder dig 

vores nyhedsbrev, betror du os en række af dine personoplysninger samt giver samtykke til at vi kan indsamle 

informationerne. Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan føres tilbage til dig. 

Care4Burn er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv. Denne privatlivspolitik er derfor beregnet som en 

hjælp til dig for at forstå, hvilke data vi indsamler, hvordan og hvorfor vi indsamler data samt hvad vi bruger data til. Vi 

anbefaler dig at læse vores Privatlivspolitik grundig. 

 

Care4Burns Privatlivspolitik kan læses på hjemmesiden: https://www.care4burn.org/vedtaegter-referater-og-oekonomi/ 

 

Personlige oplysninger 

Du bestemmer selv hvilke data vi indsamler. Ved at melde dig ind i Care4Burn, donere til vores formål eller tilmelde 

dig vores nyhedsbrev giver du samtykke til at vi indhenter en række personoplysninger om dig. Inden vi indsamler 

personlige oplysninger om dig vil du altid blive informeret og vi beder om dit samtykke. Vi indsamler kun oplysninger 

der er nødvendige for at vi kan behandle dit medlemskab, din donation eller din tilmelding til nyhedsbrev. Vi indsamler 

ikke oplysninger til andre formål end de der oplyses i vores privatlivspolitik. 

 

Vi samler ind følgende oplysninger: 

• dit navn 

• din e-mailadresse 

• dit telefonnummer 

• kontaktperson, firmanavn og CVR (for virksomheder) 

 

Hvad bruger vi oplysningerne til? 

Vi indsamler oplysningerne for at kunne behandle dit medlemskab eller donation og for at kontrollere, at de afgivne 

betalingsoplysninger er gyldige. 

 

Ved køb af medlemskab giver du samtykke til at Care4Burn kan kommunikere med dig organisationens nyhedsbreve, 

indkalde dig til generalforsamlinger, invitere dig til velgørenhedsarrangementer samt formidle andre oplysninger om 

Care4Burn, fx eventuelle ændrede vilkår i organisationen. 

 

Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra 

Care4Burn. 

 

Periode for opbevaring 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Når oplysninger ikke længere er 

nødvendige, sletter vi dem. Oplysninger om tidligere medlemmer slettes efter anmodning fra medlem eller senest 5 år 

efter sidste indbetalt årskontingent. 

 

Markedsføring 

Care4Burn videregiver eller sælger ikke dine personoplysninger med henblik på markedsføring. Vi anvender 
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udelukkende dine oplysninger for at servicere dig i samsvar med din interesse i organisationen. 

 

Care4Burn tilstræber at holde årlige velgørenhedsarrangementer, hvor der vil blive taget billeder samt video af 

deltagerne. Hensigten er at anvende disse billeder/videoer som et led i at støtte op om Care4Burns formål. 

Billederne/videoerne vil derfor blive vist på organisationens hjemme- samt facebookside.  

 

Til velgørenhedsarrangementerne indhentes samtykke fra deltagerne til brug af portrætbilleder/video på organisationens 

hjemme- samt facebookside. Care4Burn anvender ikke portrætbilleder/video uden samtykke fra vedkommende. For 

generelle ’situations’ billeder/videoer indhentes ikke samtykke. 

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Care4Burn anvender portrætbilleder/videoer fra organisationens 

velgørenhedsarrangementer på organisationens hjemme- og facebookside. 

 

Cookies 

Vi anvender cookies i forbindelse med køb af medlemskab og donation. 

 

Sikkerhed – hvor opbevares oplysningerne 

Ved at melde dig ind i Care4Burn, donere til vores formål eller tilmelde dig vores nyhedsbrev accepterer du overførsel 

og opbevaring af personlige oplysninger.  

 

Overførsel af oplysninger via internettet er aldrig helt sikker og Care4Burn kan ikke garantere sikkerheden af dine 

oplysninger. Care4Burn kan ikke påtage sig ansvaret for uberettiget adgang til oplysningerne eller misbrug af 

oplysningerne. Ved at melde dig ind i Care4Burn, donere til vores formål eller tilmelde dig vores nyhedsbrev 

videregiver du oplysninger til Care4Burn på egen risiko.  

 

Care4Burn vil tage alle rimelige forholdsregler for at sikre, at dine oplysninger bliver behandlet sikkert og i 

overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og lovgivningen i øvrigt. 

 

Når du afgiver personoplysninger, sker det altid via en sikker krypteret forbindelse. 

De oplysninger Care4Burn modtager gemmes på en sikker server. Betalingstransaktioner er krypteret. 

Når Care4Burn har modtaget dine oplysninger, vil organisationen anvende procedurer og sikkerhedsfunktioner for at 

forsøge at forhindre uautoriseret adgang. 

 

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. En tredjepart anvendes fx i 

forbindelse med infrastruktur og it-services, processen omkring kredit- og betalingskort transaktioner samt i forbindelse 

med kundeservice. Tredjepart er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge eller videregive personlige oplysninger 

til andet formål end for at kunne udføre ovenstående arbejdsopgaver, og behandler udelukkende oplysninger på 

Care4Burns vegne og må ikke anvende dem til egne formål.  

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender 

kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

 

Links til andre hjemmesider  

På Care4Burns hjemmeside er der links til andre hjemmesider. Care4Burn er ikke ansvarlig for indholdet af andre 

hjemmesider. Care4Burn er ikke ansvarlig for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. 

 

Adgang til dine personlige oplysninger 

Bestyrelsen i Care4Burn har adgang til data (personlige oplysninger). Formand Karianne W. Fjære og Næstformand 

Anja Bergmann Stubager er ansvarlige for data.  

 

Som medlem i Care4Burn har du altid ret til at gøre indsigelse mod at vi indhenter oplysninger om dig. Du har også ret 

til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i 

denne forbindelse bedes hermed rettes til: info@care4burn.org. Du kan til enhver tid melde dig ud af organisationen. 

 

Hvis vi har indsamlet og/eller behandler forkerte oplysninger om dig, har du ret til at de bliver rettet eller slettet. 

 

Vil du ændre dine oplysninger eller framelde tjenester? 

Skriv til info@care4burn.org (med Privatlivspolitik i emnefeltet), dersom du ikke længer ønsker at modtage flere 

meddelelser fra os, har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller ønsker vi skal ændre eller slette de personlige 
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oplysninger, vi har registreret om dig. 

 

Privatlivspolitikken er senest opdateret den 30-11-2018. 

 


