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  Persondatapolitik 
 

Et EU-direktiv fordrer, at alle virksomheder og organisationer skal have en defineret og 

beskrevet politik omkring opbevaring og anvendelse af persondata.  

 

Isaac Danmarks politik omkring registrering, adgang til og anvendelse af persondata følger 

nedenstående retningslinier. 

 

 

1. Medlemsregister 
 

Indhold: 

Isaac Danmarks medlemsregister indeholder nedenstående oplysninger om medlemmerne: 

 
• Navn/institution. 
• Adresse. 
• Faktureringsoplysninger; evt. EAN nummer m.v. 

• Navn og email på kontaktperson(er). 
• Oplysning om medlemstype (enkelt, dobbelt, bruger, æresmedlem etc.). 
• Oplysning om antal blade, medlemmet modtager. 
• Medlemsnummer til Isaac International. 
• Oplysning om abonnement på tidskrift fra Isaac International. 

 

Adgang til oplysningerne: 

Medlemsregisteret administreres af kassereren, og der kan efter behov etableres læseadgang 

for andre bestyrelsesmedlemmer; p.t. formanden. 

Det er alene kassereren, der kan redigere oplysningerne i medlemsregisteret. 

 

 

Udveksling af oplysninger: 

Der udveksles kontaktoplysninger fra registeret med Isaac International, idet danske med-

lemmer også er medlemmer af Isaac International (af hensyn til adgang til internationale 

konferencer m.v.). 

Firmaet, der trykker og udsender medlemsbladet Isaac nyt, har adgang til at udtrække 

forsendelsesoplysninger til brug ved adressering (navn, adresse, antal blade). 

 

Derudover udveksles oplysninger fra medlemregisteret ikke med trediepart. Oplysninger om 

udtrådte medlemmer slettes ved årets udgang. 

 

 

2. Konferencer, kurser - tilmelding 
 

Tilmelding til de arrangementer (kurser, konferencer m.v.) som Isaac Danmark afholder, sker 

normalt via et on-line tilmeldingssystem på www.isaac.dk.  

 

Indhold: 

Tilmeldingen indeholder normalt nedenstående oplysninger om deltageren. 

 
• Navn. 
• Arbejdsplads. 
• Kontaktoplysninger: tlf., email adresse. 
• Faktureringsoplysninger. 

• Evt. værelsesønsker, specielle kostkrav m.v. 
• Oplysning om deltagelse i enkeltaktiviteter, hvis det er relevant. F.eks. valgtemaer på Isaac 

Konferencen. 
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Adgang til oplysningerne: 

Tilmeldinger administreres af kassereren, og der bliver efter behov etableret adgang for 

medlemmerne af den arbejdsgruppe der står for arrangementet; kassereren samt maks. én 

fra arbejdsgruppen kan redigere i de indkomne tilmeldinger; andre fra arbejdsgruppen kan 

få læseadgang. 

 

Oplysningerne fra tilmeldingen anvendes alene i forbindelse med afholdelsen af arrange-

mentet: Deltagerlister, bekræftelsesmail, fakturering m.v.  

  

Udveksling af oplysninger: 

Ved arrangementer med overnatning videregives deltagers navn samt værelsesønsker til 

konferencestedet; herunder behov for handicapegnede værelser. 

Ved arrangementer uden overnatning videregives kun oplysning om antal deltagere, evt. 

specielle ønsker til adgang for kørestoler etc. 

Oplysninger om specialkost m.v. videregives kun summarisk; d.v.s med angivelse af antal 

der har anmodet om specialkost, ikke med navne. 

Derudover udveksles oplysninger fra tilmeldingslisten ikke med trediepart. 

 

Når arrangementet er afholdt, slettes oplysningerne. 

 

 

3. Mailliste 
 

Isaac Danmark har en mailliste, som interesserede modtagere tilmelder sig via www.isaac.dk 

eller via mail til kassereren.  

Maillisten anvendes til udsendelse af relevant information fra Isaac Danmark; primært om 

kurser, konferencer, arrangementer og andre aktiviteter, foreningen er involveret i. 

 

Indhold: 

Listen indeholder følgende oplysninger: 

 
• email adresse 
• navn (i enkelte tilfælde) 

 

Listen er åben for alle uanset evt. medlemskab af Isaac Danmark, og den administreres helt 

adskilt fra medlemsregisteret eller andet. Det fremgår således ikke af maillisten, om en 

tilmeldt modtager også er medlem af Isaac eller har deltaget i arrangementer. 

 

Adgang: 

I praksis anvendes et mail-liste system hos eMailPlatform: eMailPlatform.dk. Det sikrer, at 

alle udsendte mails indeholder den obligatoriske fodnote om rettigheder, ’unsubscribe’-

mulighed etc. 

Udsendelse af mails til maillisten sker via kassereren, der som den eneste har login-

oplysninger til MailPlatform. 

 

Udveksling af oplysninger: 

Oplysninger fra email listen udveksles ikke med trediepart. 
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