Persondatavilkår ved tilmelding til VirsomhedsnetværkCabi (medlemskab)
I dette dokument er angivet de persondatavilkår, der gælder for tilmelding til medlemskab af
VirksomhedsnetværkCabi (herefter benævnt VNC). Ved at acceptere persondatavilkårene giver
du samtykke til Cabis og VNCs anvendelse af de i forbindelse med tilmeldingen afgivne oplysninger på de i dette dokument angivne vilkår.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og melde dig ud af VNC ved at kontakte Cabi
(se kontaktoplysninger nedenfor).
1. Datatype, dataansvarlig og databehandler
De oplysninger, som du ved tilmelding til medlemskab af VNC bedes indtaste omfatter: Fornavn, Efternavn, Titel, Telefonnummer, E-mail, Virksomhed/Organisation, Adresse (arbejdssted), Postnummer og by (arbejdssted), Privat eller offentlig virksomhed/organisation og Antal
ansatte i virksomheden/organisationen.
Oplysningerne indsamles af Cabi – og vil fremadrettet i dette dokument blive omtalt som De
Indtastede Oplysninger. Cabi administrerer tilmeldingsproceduren ved hjælp af værktøjet "SurveyXact” og lagrer desuden De Indtastede Oplysninger i CRM-systemet, Act.
Cabi er ift. de indkomne tilmeldinger at betragte som dataansvarlig og kan kontaktes på: Cabi,
Åboulevarden 70,3, 8000 Aarhus C. / tlf.: 86 12 88 55 / cabi@cabiweb.dk
SurveyXact er et program udarbejdet af Rambøll, som er at betragte som databehandler og
kan kontaktes på: Rambøll - SurveyXact, Olof Palmes Allé 20, 8200 Århus N., tlf. 70 20 92 50,
e-mail: support@surveyxact.dk. Nærmere oplysninger om SurveyXact kan findes på www.surveyxact.dk.
Act er et CRM-system (kunderelationsstyringssystem), som Cabi benytter. Act er at betragte
som databehandler og kan kontaktes på: Act, Vænget 3, Kattinge, 4000 Roskilde, tlf. 40 15 81
80, e-mail: kontakt@actcrm.dk.
2. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af art. 6.1(a) i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679), hvorefter behandling af persondata er lovlig, når den registrerede har givet samtykke til behandling af sine
personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
3. SurveyXact og Act - beskrivelse
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SurveyXact er et online værktøj, som stilles til rådighed for Cabi via webadressen: www.surveyxact.dk. SurveyXact er udviklet og ejet af Rambøll.
Act er et kunderelationsstyringssystem (CRM-system), som Cabi anvender til at holde overblik
over de tilmeldte medlemmer.
Cabi - er i forhold til SurveyXact og Act - administrator og ansvarlig for de data, som Cabi opretter i SurveyXact og Act.
4. Indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
De Indtastede Oplysninger lagres i SurveyXact samt CRM-systemet, Act, og arkiveres i Cabis
sagsstyrings- og dokumenthåndteringssystem, Teamshare (se evt. www.lector.dk).
De Indtastede Oplysninger vil derfor være tilgængelige for Cabi samt SurveyXact og Act. SurveyXact og Act håndterer De Indtastede Oplysninger efter instruks fra Cabi og aldrig til andre
formål end angivet af Cabi.
Ved at acceptere persondatavilkårene i forbindelse med tilmelding til VNC medlemskab
samtykker du udtrykkeligt til,







at De Indtastede Oplysninger overføres til SurveyXact systemet,
at Cabi trækker oplysninger fra SurveyXact og anvender De Indtastede Oplysninger til
behandling (via Excel),
at Cabi overfører De Indtastede Oplysninger til Cabis CRM-system, Act,
at Cabi sender dig invitationer til VNC-arrangementer pr. e-mail,
at Cabi sender dig nyhedsbreve pr. e-mail,
at De Indtastede Oplysninger, som er indtastet i SurveyXact, lagres i SurveyXact og i
Cabis sagsstyrings- og dokumenthåndteringssystem, Teamshare.

SurveyXact stilles til rådighed af Rambøll efter instruks fra Cabi, hvorfor Cabi har karakter af
dataansvarlig i forhold til Rambøll. Rambøll er således at betegne som databehandler, og der
er indgået Databehandleraftale imellem Cabi og Rambøll om brugen af SurveyXact.
SurveyXact og Act handler i forhold til de af lovgivningen omfattede personoplysninger alene
efter instruks fra Cabi. SurveyXact (Rambøll) og Act træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres,
fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondatalovgivning. SurveyXact (Rambøll) og
Act giver på Cabis anmodning tilstrækkelige oplysninger til, at det kan påses, at de nævnte
tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
SurveyXact (Rambøll) og Act skal iagttage ubetinget tavshed omkring de informationer, som
SurveyXact og Act - og deres medarbejdere måtte komme i kontakt med.
5. Dine rettigheder som registreret

2
Sag: Persondataforordning

Når dine personoplysninger bliver registreret – som her i et tilmeldingssystem – har du en
række rettigheder.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
Retten til sletning indebærer, at du som registreret med visse undtagelser – har ret til at få
slettet oplysninger om sig selv.
Under visse forhold har du således ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til – af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation – at
gøre indsigelse mod en ellers lovlig 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.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du er i den forbindelse altid velkommen til at kontakte Cabi på:
Cabi, Åboulevarden 70,3, 8000 Aarhus C. / tlf.: 86 12 88 55 / cabi@cabiweb.dk
6. 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.
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