
Vi beskytter dine persondata 

Hvis du deler personlige informationer med Danske Kinesiologer for eksempel dit navn, e-mailadresse, 
telefonnummer, adresse, postnummer og uddannelsesforhold, så sikrer vi dem, så de ikke bruges til andet 
end de nødvendige formål. 

Personoplysninger bruges bl.a. til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse 
med. Dette kunne f.eks. være ønsket om at blive tilmeldt vores nyhedsbrev, at ændre medlemstype, blive 
RAB-registreret eller lignende. 

Det er kun relevante personer hos Danske Kinesiologer, der har adgang til dine data. 

Vi gemmer ikke personlige data, uden at du har givet samtykke. 

Dine personlige informationer deles aldrig med tredjepart uden et forudgående samtykke. 

Oplysninger kan dog blive overdraget til tredjeparter uden samtykke, hvis dette kræves i medfør af 
myndighedskrav – f.eks. SKAT i.f.b. med kontingent for behandlere og KODA/GRAMEX i.f.b. med vort 
kollektive abonnement til at afspille musik i klinik og venterum samt forsikringsselskabet Runa i forbindelse 
med vor kollektive erhvervsansvarsforsikring for behandlermedlemmer. 

Nyhedsbreve 

I forbindelse med dit medlemskab af Danske Kinesiologer udsender vi informationsmails i den udstrækning 
vi har nyheder/informationer, som vi finder relevante for vore medlemmer eller gruppe af vore 
medlemmer. Disse mails udsendes efter behov. 

Når du har tilmeldt dig vort Nyhedsbrev accepterer du, at vi sender dig information i form af Nyhedsbreve 
fra vore tilknyttede skoler/instruktører med nyt om kurser, som er godkendt af Danske Kinesiologer eller 
som i øvrigt indgår i uddannelsen til kinesiolog. 

Kontakt om personoplysninger 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Danske Kinesiologer, skal du 
kontakte os på sekretariat@kinesiologi.dk. Det gælder også, hvis du mener, at vi har registreret forkerte 
data, eller hvis du har andre indsigelser. 

Vi giver dig indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod en 
registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. 

Dine oplysninger bliver opbevaret sikkert og fortroligt 

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. 

Dine data opbevares i Winkas Pro, som er vort medlemsprogram samt hos Certa-Web, som hoster vores 
hjemmeside. Der er indgået en databehandleraftale med begge firmaer som sikrer, at dine data behandles 
sikkert og fortroligt. Der er dine personlige oplysninger gemt på computere med begrænset adgang, som er 
placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, 
om dine brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som 
bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet eller ved databrud. 



Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data 
sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. 

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, 
hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der 
behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. 
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan 
også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger 
og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. 
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