
GDPR for Dansk Selskab vedr. Veterinær Kiropraktik 

Dato: 19.10.2018 

Dataansvarlig 

Kirsten Dau Bukkehave, er som kasserer i DSVK, Dansk Selskab vedr. Veterinær Kiropraktik, den dataansvarlige i 

foreningen. Den til enhver tid siddende bestyrelse afgør til hvilket formål og hvordan, der må foretages 

indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger. Det er Kirsten Dau Bukkehaves ansvar at have 

kontrol over behandlingen og opbevaringen af personoplysninger på foreningens medlemmer, og at disse ikke 

kan tilgå utilsigtede personer eller virksomheder. Jeg har fra de forskellige databehandlere indsamlet skriftlig 

meddelelse om, at de lever op til GDPR 2018. 

Databehandlere 

Online 

One.com: domæneadministrator, Kalvebod Brygge 24, 1560 København V, CVR-nr:EU208000020,  

abuse@one.com; support@dk.one.com; management@one.com; Tlf. 69918100.  

Den Danske Dyrlægeforening, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg, CVR: 5608 5114; ddd@ddd.dk; tlf.: +45 

38 71 08 88  

Ikke online 

Dansk Selskab vedr. Veterinær Kiropraktik, DSVK mappe på Kirsten Dau Bukkehaves pc: navne, adresser, 

telefonnumre, e-mail adresser, hjemmesideadresse, eksamensbevis fra kiropraktikskole. Medlemsliste og 

fakturaer i ecxel og word dokumenter indeholder medlemmers navn, adresse, telefon nummer og e-

mailadresser.  Medlemskab af DDD og autorisationsbevis fra Fødevarestyrelsen slettes straks det er læst for 

godkendelse af nye medlemmer.  

Den Danske Dyrlægeforening, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg, CVR: 5608 5114; ddd@ddd.dk; tlf.: +45 

38 71 08 88  

Placering af data 

PC med ikke-online compliance programmer er låst med kode og låser automatisk efter 15 min. PC en 

opbevares i sikkert låst hjem hos Kirsten Dau Bukkehave. 

Ingen videreformidling af data til andre.  

One.com: domæneadministrator, Kalvebod Brygge 24, 1560 København V, CVR-nr:EU208000020,  

abuse@one.com; support@dk.one.com; management@one.com; Tlf. 69918100.  
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Data Protection Officer 

Da foreningens hovedaktivitet ikke beror på databehandlingsprocesser, hvor det er nødvendigt med 

omfattende og systematisk overvågning af personer, har jeg som foreningens dataansvarlige ikke pligt til at 

udpege en DPO.  

Samtykkekrav 

Der vil pr. dd. og fremadrettet udtrykkeligt informeres om dataindsamling af nye medlemmers navne, evt. 
firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse. Foreningen vil informere medlemmerne, om at de 
indsamlede data kun bruges af DSVK, og at de opbevares på sikker vis. DSVK kan dokumentere at samtykket er 
givet efter reglerne, da det tydeligt fremgår af de e-mails DSVK udsender til nye medlemmer, og da disse e-
mails gemmes. 

Oplysningsforpligtelse 

DSVK oplyser nye medlemmer om, hvad indsamlingen af persondata skal bruges til.   

Meddelelse til dig som nyt medlem - informeret samtykke: Dansk Selskab vedr. Veterinær Kiropraktik, lever op 

til GDPR af 2018. Hjemmelsgrundlaget for indsamling af personoplysningerne dit navn/firmanavn, adresse, 

telefon nummer, e-mailadresse er udover at foreningen skal kunne leve op til de regnskabsmæssige lovkrav, 

også at, det skal indgå i foreningens medlemsliste. Oplysninger om fagforeningsforhold og FVST-bevis med CPR 

nummer bliver slettet forsvarligt så snart det er set for, at du kan godkendes som nyt medlem i DSVK. Kun på 

din foranledning, kan oplysningerne om dig videregives til tredjepart, som aktuelt vil være Den Danske 

Dyrlægeforening i forbindelse med indmeldelse i DSVK. Foreningens dataansvarlige er Kirsten Dau Bukkehave, 

tlf.nr. 20899807, e-mail kirstendau@gmail.com. De indsamlede data bruges kun af Dansk Selskab vedr. 

Veterinær Kiropraktik, og de opbevares på sikker vis på Kirsten Dau Bukkehaves adresse. Du har som medlem 

af Dansk Selskab vedr. Veterinær Kiropraktik, til enhver tid ret til at få dine data udleveret, rettet eller slettet. 

Dette gælder dog ikke persondata der fremgår af fakturaer. Du har som medlem af Dansk Selskab vedr. 

Veterinær Kiropraktik, til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du har som medlem af Dansk Selskab 

vedr. Veterinær Kiropraktik, til enhver tid mulighed for at klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed, 

Datatilsynet.  

Dataportabilitet 

Medlemmer i DSVK har til enhver tid ret til på egen foranledning, at få deres data overleveret i word/pdf 

format til tredje part. Medlemmer i DSVK har til enhver tid ret til at få deres data udleveret, rettet eller slettet. 

Dette gælder dog ikke persondata der fremgår af fakturaer til det givne medlem. Medlemmer i DSVK har til 

enhver tid ret til at trække deres samtykke tilbage. Medlemmer i DSVK har til enhver tid mulighed for at klage 

til den nationale databeskyttelsesmyndighed, Datatilsynet.  

Right to be forgotten 

mailto:kirstendau@gmail.com


Medlemmer i DSVK, har til enhver tid ret til at få deres data udleveret, rettet eller slettet. Medlemmer i DSVK, 

har til enhver tid ret til at trække deres samtykke tilbage. Dette gælder dog ikke persondata der fremgår af 

fakturaer til den givne klient. Alle foreningens samarbejdspartnere vil blive informeret om et medlems 

anmodning, om at få persondata slettet.  

Privacy-by-design/default 

Persondatabeskyttelse vil blive vurderet og medtænkt i fald DSVK udvikler eller benytter nye teknologier, 

produkter eller ydelser.  

Impact Assessment 

Konsekvensanalyse af risici ved anvendelse af nye teknologier, produkter eller processer, der indeholder 

behandling af persondata. 

 Der er ikke planlagt sådanne nye teknologier, produkter eller processer.  

Underretning ved databrud 

Process for databrud: 

Hvis der erkendes brud på datasikkerheden, vil DSVK straks underrette den/de berørte personer, 
databehandlere samt Datatilsynet, og senest inden for 72 timer. Datatilsynet vil ved underretningen 
blive informeret om databruddet, hvor mange personers data, der er berørt, og hvor meget og hvilke 
data der er tale om. Datatilsynet tlf.: 33 19 32 00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-12 og kl. 13-
15. 

Datatilsynet og databehandlere vil få information om, Kirsten Dau Bukkehave, er den dataansvarlige. 

Datatilsynet vil få en beskrivelse af de mulige konsekvenser ved databruddet, og en beskrivelse af de 

tiltag, DSVK vil foretage efter databruddet.  

Den/de berørte personer og databehandlere vil blive underrettet om databruddet, og hvor meget og 

hvilke data der er tale om.  

Den/de berørte personer og databehandlere vil få information om, at Kirsten Dau Bukkehave, er den 

dataansvarlige. 

Den/de berørte personer og databehandlere vil få en beskrivelse af de mulige konsekvenser ved 

databruddet, og en beskrivelse af de tiltag, DSVK vil foretage efter databruddet.  

Compliance programmer 

Foreningens nuværende compliance programmer: 

Online 



One.com: domæneadministrator, Kalvebod Brygge 24, 1560 København V, CVR-nr:EU208000020,  

abuse@one.com; support@dk.one.com; management@one.com; Tlf. 69918100.  

Den Danske Dyrlægeforening, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg, CVR: 5608 5114; ddd@ddd.dk; 

tlf.: +45 38 71 08 88  

Ikke online 

Dansk Selskab vedr. Veterinær Kiropraktik, DSVK mappe på Kirsten Dau Bukkehaves pc: navne, 

adresser, telefonnumre, e-mail adresser, hjemmesideadresse, eksamensbevis fra kiropraktikskole. 

Medlemsliste og fakturaer i ecxel og word dokumenter indeholder medlemmers navn, adresse, telefon 

nummer og e-mailadresser.  Medlemskab af DDD og autorisationsbevis fra Fødevarestyrelsen slettes 

straks det er læst for godkendelse af nye medlemmer.  

One.com: domæneadministrator, Kalvebod Brygge 24, 1560 København V, CVR-nr:EU208000020,  

abuse@one.com; support@dk.one.com; management@one.com; Tlf. 69918100.  

Den Danske Dyrlægeforening, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg, CVR: 5608 5114; ddd@ddd.dk; 

tlf.: +45 38 71 08 88  
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