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INTRODUKTION 

Denne persondatapolitik gælder for samtlige personoplysninger, som du giver til os, som bruger af vores 
kurser og rådgivninger, ved færden på vores hjemmeside eller andet. I politikken kan du blandt andet læse 
mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi 
opbevarer oplysninger om dig. Du kan læse denne politik og henvende dig til os, hvis der er oplysninger i 
politikken, som du ikke kan acceptere. Denne politik finder du på www.mundu.dk. 

     

DATAANSVARLIG 

MUNDU er den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger. 

Alle spørgsmål vedrørende MUNDUs persondatapolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om 
manglende overholdelse skal i første omgang rettes til: Sekretariatsleder Susanne Pascal, mundu@mundu.dk, 
tlf. 60 58 20 78. 

 

DE PERSONOPLYSNINGER VI BEHANDLER OM DIG 

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig: 

Når du er medlem hos MUNDU indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, 
postnummer, by, mobilnummer, organisation samt e-mailadresse på organisationens kontaktperson. 

Når du bestiller et undervisningsforløb eller konsulent, så indsamler vi følgende almindelige 
personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, institution/organisation samt e-
mailadresse. 

Når du tilmelder dig til et kursus hos MUNDU indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: 
Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, organisation samt e-mailadresse på tilmeldte kursusdeltager. 

Når du tilmelder dig MUNDUs nyhedsbrev indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: 
Navn, e-mailadresse, dato for tilmelding samt under tiden din arbejdsplads samt telefonnummer. 

Når du besøger et af vores websteder (mundu.dk, nguem-nguem.dk, somboscambodia.dk, verdensspejl.dk, 
målforforandring.dk, saadanborjeg.dk) og klikker dig rundt i vores univers, indsamler vi følgende 
almindelige personoplysninger fra dig: Hvilke side du har kigget på og hvornår, hvilken browser du bruger 
og din IP-adresse. MUNDU har adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke 
muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger. 

Søger du job hos MUNDU, eller sender du en uopfordret jobansøgning til os indsamler vi følgende 
almindelige personoplysninger om dig: Navn, adresse, e-mailadresse, tlf. nr., evt. fødselsdato, ansøgning, CV 
samt evt. billede.  

Hvis du er med i MUNDUs korps af konsulenter, gæstelærere, oplægsholdere og middagsværter indsamler vi 
følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, adresse, e-mailadresse, tlf. nr.,  firmanavn, firma 
web, CV, evt. CVR og/eller CPR. 
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Hvis du er frivillig i MUNDU eller i Verdensspejl indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om 
dig: Navn, e-mailadresse, tlf.nr. samt eventuelt særlige kvalifikationer og interesser. 

Vi indsamler som udgangspunkt ingen personfølsomme oplysninger om dig. Dog kan der være tilfælde hvor 
den indsendte ansøgning eller det indsendte CV indeholder følsomme oplysninger såsom etnisk baggrund, 
politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Vi opfordrer derfor 
til at udelade personfølsomme oplysninger i ansøgninger, CV eller andet materiale som sendes til MUNDU. 

FORMÅLET MED AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER: 

Vi bruger dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er kunde, medlem, deltager 
på kursus eller møde, modtager af MUNDUs nyhedsbrev, besøgende på en af vores websteder eller søger en 
stilling hos os. 

Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:  

• Kunne administrere dit medlemsforhold, herunder opkræve kontingent; 

• Kunne sende nødvendig information om medlemskab, herunder udsende nyhedsbrev og invitere til 
kurser og arrangementer; 

• Kunne sende markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver 
tid gældende markedsføringslov; 

• Kunne sende særligt ”direct mails” til medlemmer vedr. fx kurser eller møder; 

Bestiller du en service fra MUNDU, anvender vi dine personoplysninger til at: 

• Kunne planlægge, gennemføre og følge op på din bestilling; 

• Kunne udarbejde statistik over rådgivninger til intern og ekstern brug; 

Er du deltager på et kursus hos MUNDU, anvender vi dine personoplysninger til at: 

• Kunne koordinere, afholde og følge op på kursus, herunder udsende reminder-e-mails samt opfølgende 
e-mail med relevant kursusmateriale og deltagerliste; 

• Kunne udarbejde kursusstatistik til internt brug samt til afrapportering. Statistikken indeholder aldrig 
personoplysninger;   

• Kunne udføre og fremsende bekræftelser på deltagelse; 

Er du modtager af MUNDUs nyhedsbrev, anvender vi dine personoplysninger til at: 

• Kunne udsende nyhedsbrev; 

• Kunne holde overblik og udarbejde statistik over omfanget af tilmeldte til MUNDUs nyhedsbrev; 

Er du bruger af et af vores websteder, anvender vi dine personoplysninger til at: 

• Kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig; 

• Kunne udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside; 

• Kunne optimere vores hjemmesides indretning; 
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Søger du job hos MUNDU, eller sender du en uopfordret jobansøgning til os anvender vi dine 
personoplysninger til at: 

• Kunne udvælge og ansætte ansøgere; 

• Kunne tage kontakt til relevante uopfordrede ansøgere; 

Er du med i MUNDUs korps af konsulenter, gæstelærere, oplægsholdere og middagsværter anvender vi dine 
personoplysninger til at: 

• Kunne udvælge og indgå kontrakt; 

• Kunne vedligeholde liste med kvalificerede konsulenter til at smidiggøre denne udvælgelse; 

Er du frivillig i MUNDU eller i Verdensspejl anvender vi dine personoplysninger til at: 

• Kunne udvælge og indgå aftaler; 

• Kunne tage kontakt til frivillige. 

 

DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Vi kan dele dine personoplysninger med de samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af diverse 
opgaver, eksempelvis med IT-drift og hosting. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis 
vores serviceleverandører og vores bank.  

I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav 
om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT. 

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler: 

Er du medlem af MUNDU, så slettes alle personoplysninger relateret til dit medlemskab senest 6 måneder 
efter udmeldelse.  

Har du bestilt en service hos MUNDU, så opbevares personoplysninger relateret til anmodningen på 
ubestemt tid. Formålet er at kunne udarbejde statistik over rådgivning til internt og eksternt brug. Dog 
anonymiseres personoplysningerne 5 år efter afholdelsen af den pågældende rådgivning. 

Deltager du i et kursus hos MUNDU, så opbevares personoplysninger relateret til deltagelsen på ubestemt 
tid. Formålet er at kunne udarbejde statistik over kurser til internt og eksternt brug. Dog anonymiseres 
personoplysningerne 5 år efter afholdelsen af den pågældende rådgivning. 

Modtager du MUNDUs nyhedsbrev, så slettes dine personoplysninger i forbindelse med framelding af 
nyhedsbrevet. 

Er du bruger af MUNDUs websteder, så gemmes dine personoplysninger relateret til besøget i 5 år efter 
første besøg. Formålet er at kunne udarbejde besøgshistorik over tid, herunder at kunne optimere og tilpasse 
hjemmesiderne til identificerede behov. 
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Søger du job hos MUNDU slettes alle personoplysninger relateret til ansøgningen 6 måneder efter, at den 
enkelte har fået tilsagn eller afslag. Personoplysninger om uopfordrede jobansøgere slettes umiddelbart efter 
modtagelse af ansøgningen, såfremt ansøgeren ikke vurderes relevant. Vurderes ansøgeren relevant, og er der 
ikke indgået anden aftale med ansøgeren om opbevaring, slettes personoplysningerne 6 måneder efter 
modtagelse.  

Er du konsulent, gæstelærer, oplægsholde eller frivillig hos MUNDU vil vi regelmæssigt kontakte dig for at 
spørge om du fortsat vil stå til rådighed for MUNDU. Hvis ikke, slettes dine personoplysninger. 

Desuden opbevarer vi dine personoplysninger efter følgende generelle regler: 

Personoplysninger, som indgår i MUNDUs regnskabsmateriale gemmes i 5 år fra afslutningen af det 
regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Denne slettefrist følger af regnskabslovens regler.  

I de tilfælde, hvor en registreret konkret har anmodet om at udnytte sin ret til sletning, forudsat at vi i henhold 
til persondataforordningen er forpligtet til at imødekomme et sådant ønske, foretages en nærmere 
gennemgang af de behandlede personoplysninger. 

I tilfælde af at der pågår en tvist eller en sag med en registreret, så opbevares alle relevante 
personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet ved endelig domsafsigelse eller lignende. 

DINE RETTIGHEDER 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os kan du 
anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som 
oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. 

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de 
personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det 
omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, 
kontakter vi dig.  

Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. 
Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.  

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet 
os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis 
du vil udnytte muligheden for dataportabilitet. 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække 
dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, 
før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. 

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i 
almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, 
kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til MUNDU.  
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Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor 
ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige 
omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet. 

EVENTUELLE KONSEKVENSER VED IKKE AT AFGIVE PERSONOPLYSNINGER 

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler 
oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den 
konsekvens, at vi ikke kan levere de ydelser til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig 
som medlem, etc.  
 

Denne politik er senest opdateret den 23-05-2018 
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