
Persondatapolitik for Sundhed & Trivsel  

I Sundhed & Trivsel ligger det os på sinde, at dine personlige data bliver behandlet fortroligt. 

Vi opbevarer så få data som muligt og ingen personfølsomme data.  

Datapolitik for Sundhed & Trivsel 

Personfølsomme data 

Personfølsomme data er oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk-, religiøs-, filosofisk 

overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbredsoplysninger, seksuelle forhold og orientering, 

oplysninger om strafbare forhold, på sigt genetiske og biometriske oplysninger. Alle andre data 

betragtes som ikke personfølsomme. 

Dine oplysningerne er registreret i maksimum 2år. Vi har en politik, hvor vi gennemgår og sletter 

unødige data to gange årligt. 

I forbindelse med tilmelding til vandreture via hjemmesiden benyttes Woo-comerce plugin. Her 

registreres navn, e-mail, telefonnummer. Woo-comerce forsikrer I deres politik: We track non-

sensitive data about how a store is set up and managed. We do not track or store personal data from 

you or your clients.  

Hjemmesiden er etableret i Wordpress, hvoraf det fremgår i privatlivspolitikken: We will not sell or 

lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by 

law to do so.  

Hjemmesiden er hostet hos Uno-euro, som i deres databehandleraftale forsikrer os om: 

Databehandleren må ikke uden skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige videregive oplysninger til 

tredjemand, medmindre sådan videregivelse følger af lovgivningen eller af en bindende anmodning 

fra en retsinstans eller en databeskyttelsesmyndighed, eller det fremgår af denne 

Databehandleraftale.  

  

Billeder på internettet: 

Både Sundhed & Trivsel og Vestkystvandring har som et formål, at inspirere mennesker til at bruge 

naturen mere. En måde at inspirere på, er ved at bruge billeder fra naturen med mennesker i aktive 

situationer. Derfor indgår billeder fra vandreture både til inspiration og markedsføring. 

Indsamling af billeder: 

På vandreturene tages situationsbilleder, men ikke portrætbilleder. Det er vigtigt for os at ingen 

kommer i offentligheden på et billede, hvis de ikke ønsker det. 

Deltagerne orienteres om, at billederne kan blive brugt til markedsføring og inspiration af andre. Og 



enhver der ikke ønsker at kunne genkendes på et billede bedes orientere turlederen om det. Skulle 

det imidlertid ske, at man er kommet på et billede og siden ønsker, at det slettes bedes man straks 

henvende sig til Sundhed & Trivsel. Det skal dog bemærkes, at vi ikke kan garantere at et billede 

kan slettes fra de sociale medier. 
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