
   
 

   
 

Privatlivspolitik 
I KOMBIT behandler vi dine personoplysninger, når du bruger Ændringsønskeportalen, Aha!. 

Formålet med denne privatlivspolitik er at informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger, 

når du anvender Ændringsønskeportalen, Aha! i forbindelse med løsninger der håndteres af 

KOMBIT. 

Du kan læse nærmere om KOMBITs generelle principper for behandling af personoplysninger her.  

1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Mulighed for at du kan logge ind på portalen, og derved påvirke de ændringer der bliver 
lavet på løsningerne. 

• Mulighed for kunne sende dig mail ved opdateringer, glemt password etc. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, nr. 1, litra f. 

 

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af 
interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime 
interesser, der begrunder behandlingen, er at indsamling af e-mailadresse er nødvendig for at 
kunne anvende portalen og dermed den service KOMBIT stiller til rådighed for brugerne. I forhold 
til dit navn anbefaler vi at du indtaster det, men det er ikke et krav for at anvende portalen. 

2. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• Navn 

• E-mail 

• Eventuelt din arbejdskommune 

• Dine stemmer 

• Dine ønsker og andre kommentarer du indtaster i portalen 

3. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

• Databehandler, Aha.io (Se mere her: https://www.aha.io/legal/security/gdpr) 

4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.  

Det drejer sig om Aha!, som er beliggende i USA.   

Vi kan oplyse, at virksomheden er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Se 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzPCAA0. 

https://kombit.dk/privatlivspolitik
https://www.aha.io/legal/security/gdpr
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzPCAA0


   
 

   
 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Oplysningerne stammer enten fra lignende tidligere systemer eller er indsamlet fra relevante 
netværk eller brugergrupper. Endelig er det i nogle situationer muligt selv at oprette sig som 
bruger. I sidste tilfælde er det den registrerede selv der står for at indtaste oplysningerne. 

6. Opbevaring af dine personoplysninger 

Dine oplysninger slettes senest ved kontrakten for løsningen ophører (31/12-2025). Derudover 
slettes dine oplysninger også hvis 

1) Du selv sletter dem 
2) Du ikke længere er medlem af det netværk eller brugergruppe der berettiger dig til adgang 
3) Du beder os om at slette dine oplysninger  

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering 

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering 

8. 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. Du kan læse nærmere om dine 
rettigheder og muligheden for at søge om indsigt i dine oplysninger, der behandles af KOMBIT her.   

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 eller lovlige behandling af dine 
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte 
markedsføring.  

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. 

https://www.kombit.dk/rettigheder
http://www.datatilsynet.dk/


   
 

   
 

9. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

KOMBIT er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

BIBsys 
Halfdansgade 8 
2300 København S 

CVR-nr.: 19435075 
Telefon: 3334 9400 

Mail: kombit@kombit.dk 

 

10. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at 
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.  

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

• På e-mail: DPO-post@kombit.dk. 

 

11. Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

mailto:kombit@kombit.dk
mailto:DPO-post@kombit.dk
http://www.datatilsynet.dk/
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