Club La Santa Academy
Samtykkeerklæring

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Club La Santa A/S og Club La Santa S.A.U.er delt dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,
som vi har indsamlet og behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Club La Santa A/S
Passagerterminalen 10,
Billund Lufthavn,
7190 Billund
info@clublasanta.dk eller dpo@clublasanta.com.
2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for følgende formål:
•
•
•
•

Registrering af din tilmelding
Registrering af din betaling
Kontakt før/under/efter dit akademi forløb
Opfyldelse af bogføringslovens bestemmelser

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
•
•
•

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og databeskyttelseslovens § 12, stk. 3, om
samtykke til behandling af personoplysninger.
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn
til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af
foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at
overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige

3. Modtagere af dine data
Vi videregiver dine oplysninger til vores eksterne instruktører.

4. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år.

5. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker
det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte
samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor
først virkning fra dette tidspunkt.
Ved tilbagetrækning af samtykket ophører vi som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle dine
personoplysninger, medmindre vi har et andet grundlag for at behandle personoplysningerne. Vi kan dog
ikke gennemføre akademiet uden gældende samtykke, indtil akademiet er afsluttet.

6. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. 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.
Ret til berigtigelse (rettelse) - 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 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.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet
Hvis du vil klage over vores brug af dine data, foretrækker vi at du kontakter os direkte i første omgang, så vi
kan behandle din klage. Du kan dog også kontakte Datatilsynet via deres hjemmeside på
www.datatilsynet.dk.

