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[Titel] 

Privatlivspolitik   

KL`s behandling af oplysninger i forbindelse med kl.dk og Dialogpor-
talen 
Version 1.0 juni 2018  
  
I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger 
om brugere af kl.dk og tilknyttede portaler   

 

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os  
Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplys-
ninger:    
  
KL  
Weidekampsgade 10  
Postboks 3370   
2300 København S  
CVR-nr: 62547413  
E-mail kl@kl.dk   
Web: www.kl.dk  
  

Sådan kan du kontakte os   
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er 
du altid velkommen til at kontakte os.   
Du kan kontakte KL på følgende måder:  

  
 På e-mail: Skriv til: kl@kl.dk. Husk at almindelig e-mail ikke er 
en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er pri-
vat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes. 
  
  
 Ved brev: Skriv til postadressen som nævnt ovenfor.  
  

  
Vores behandlinger af personoplysninger  
Kategorier af personoplysninger  
  
De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte:   

 Almindelige personoplysninger, herunder   
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o Dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder ar-
bejdssted, stillingsbetegnelse, e-mailadresse og fagom-
råde.  

 

Formål og retsgrundlag  
Vores databehandlinger i forbindelse med kl.dk og brugerportaler har 
følgende formål:  

 KL vedligeholder som interesse- og medlemsorganisation for 
landets kommuner en hjemmeside med informationer af betyd-
ning for kommunernes opgaveløsning.  
 KL stiller herunder en række grupper til rådighed for vidensde-
ling mellem kommunale medarbejdere og politikere via Dialogpor-
talen.  

  
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:  

  
 Retsgrundlaget for indsamling og behandling af oplysningerne 
er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforord-
ningens artikel 6, stk. 1, litra f) om behandlinger, som er nødven-
dige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de 
registrerede. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, 
er hensynet til at formidle information relevant for den kommunale 
opgaveløsning og gøre det muligt for kommunale medarbejdere 
og politikere at drøfte faglige spørgsmål.  
 
 Er du kommunalpolitiker vil dette fremgå af kl.dk med angi-
velse af offentlige tilgængelige oplysninger om dit politiske tilhørs-
forhold og kommune. 
  
 Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagt-
tagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og 
anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om 
videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videre-
givelsen kan ske på andet retsgrundlag. 
  

  

Kategorier af modtagere  
Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende katego-
rier af modtagere:  

 

 Vores databehandlere.  

  
Hvor oplysningerne stammer fra   
KL modtager oplysningerne direkte fra dig, når du opretter en profil el-
ler vedligeholder denne.   

  
Sletning   
Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.  
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Nedlægger du din profil i Dialogportalen, anonymiserer vi eventuelle 

indlæg, du har lavet i Dialogportalen. 
  

Dine rettigheder  
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores be-

handling af oplysninger om dig.    
Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig 
til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.   
Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem 
rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databe-
handling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. 
Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest 
en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.  
  

 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)  
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjag-
tige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og 
oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan 
rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din an-
modning er berettiget. Du kan herudover selv rette oplysninger in-
deholdt i din profil.  
  
 Ret til sletning  
Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødven-
dige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger 
om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle 
sletning indtræffer. 
  
 Ret til begrænsning af behandling  
Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på an-
den vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlin-
gen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om 
oplysningerne er korrekte. Hvis du har ret til at få begrænset be-
handlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset 
fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at rets-
krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at 
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 
 Ret til indsigelse  
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysnin-
ger om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende 
en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at op-
høre med behandlingen af oplysningerne. 
  
 Ret til at få information om nye formål  
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Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end 
de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privat-
livspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebe-
handler oplysningerne til det andet formål 

 
 Ret til at trække dit samtykke tilbage  
Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit 
samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du 
tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle 
oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovlighe-
den af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbage-
kaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end 
samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring 
af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring 
– vil denne behandling fortsat kunne finde sted.  

  
Dine klagemuligheder    
Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til 
Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den 
måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du 
klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en af-
gørelse.  
  
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  
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.   
 

 


