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Pharmadanmarks privatlivspolitik
1. Behandling af personoplysninger
De personoplysninger, som du giver Pharmadanmark i forbindelse med dit
medlemskab, bliver indsamlet og behandlet i Pharmadanmarks medlemssystem.
Pharmadanmark indhenter og behandler primært personoplysninger som navn,
adresse, email, arbejdssted, personnummer og dit fagforeningsmæssige
tilhørsforhold. Pharmadanmark opdaterer løbende dine adresseoplysninger via Det
Centrale Personregister.
Pharmadanmark behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den til
enhver tid gældende lovgivning.
2. Formål
Dine personoplysninger bruges til at give dig den bedste rådgivning, til at varetage
dine interesser og til at orientere dig om aktuelle medlemstilbud fra
Pharmadanmark.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• EU forordning 2016/679 (Persondataforordningen) art. 5, 6 og 9
Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
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Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på
baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.
1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er Pharmadanmarks
medlemsserviceopgaver herunder men ikke udelukkende juridisk rådgivning,
forhandling af kollektive og individuelle ansættelsesvilkår, medlemstilbud som
forsikringer, gruppelivsdækning samt udbetaling af PDA.
3. Videregivelse af personoplysninger
Pharmadanmark videregiver kun dine personoplysninger, når lovgivningen eller
administrationen af dit medlemskab kræver det, herunder for at sikre, at
Pharmadanmark kan løfte medlemsserviceopgaver som f.eks. ved forhandling af
overenskomster eller individuel ansættelsesretlig rådgivning, varetagelse af
pensionsordninger og gruppelivsdækning, udbetaling af PDA (Pharmadanmarks
kollektive arbejdsløshedsordning) m.v.
Pharmadanmark kan videregive dine personoplysninger til SKAT af hensyn til
skattefradrag for medlemskontingent, samt hvis du får kørselsgodtgørelse mv.
Videregivelse af dine personoplysninger til Pharmadanmarks samarbejdspartnere
kan også forekomme hvis du benytter Pharmadanmarks medlemstilbud som f.eks.
særlige pensions- og forsikringstilbud, bank med medlemsfordele, avisabonnement,
sundhedsforsikring, leje af sommerhuse, fitnessmedlemsskab, deltagelse i
arrangementer/netværk m.v.
Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
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• Offentlige myndigheder
• Arbejdsgiver (offentlig og privat)
• Ekstern rådgiver (fx advokat eller revisor)
• Pharmadanmarks databehandlere
4. Samtykke
Ved din indmeldelse i Pharmadanmark indhentes dit samtykke til at
Pharmadanmark må behandle og videregive personoplysninger som navn, adresse,
personnummer, ansættelsessted og dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold til brug
for varetagelsen af dit medlemskab, til brug for afsendelse af medlemsinformation
og til brug for orientering om aktuelle medlemstilbud. Herunder indgår bl.a. men
ikke udelukkende følgende eksempler:
1. Pharmadanmark må behandle og videregive personoplysninger som navn, adresse,
foreningsmæssige tilhørsforhold, ansættelsessted m.v. til anmeldte
tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og tillidsvalgte til brug for
varetagelsen af dine interesser, f.eks. i forbindelse med klubmøder for medlemmer,
kollektive forhandlinger, kollektive ændringer eller opsigelser og individuelle
forhandlinger.
2. Pharmadanmark må videregive personoplysninger som navn, adresse,
telefonnummer, ansættelsessted, stilling, speciale og tilhørsforhold til
samarbejdspartnere som internationale organisationer, forsikringsfirmaer, aviser,
fitnesskæder m.v., når du benytter sådanne medlemsstilbud og for løbende
ajourføring af disse.
3. Pharmadanmark må behandle og videregive personoplysninger som navn,
ansættelsessted, foreningsmæssige tilhørsforhold m.v. ved deltagelse i et af
Pharmadanmarks netværk og/eller arrangementer.
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4. Pharmadanmark må videregive personoplysninger som dit navn, ansættelsessted og
kommende ansættelsessted til brug i medlemsbladet Pharma.
5. Pharmadanmark må tage, opbevare, behandle og videregive billeder og filmklip fra
arrangementer afholdt af eller i samarbejde med Pharmadanmark til brug for f.eks.
sociale medier, Pharmadanmarks hjemmeside og i Pharmadanmarks medlemsblade.
5. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at
kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores
behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte
samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit
samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
6. Hvor din personoplysninger stammer fra
Som udgangspunkt vil dine personoplysninger være registreret i vores
medlemssystem på baggrund af de oplysninger du indsender ved indmeldelse og
efterfølgende ifm. brug af Pharmadanmarks medlemsservice.
Derudover modtager Pharmadanmark personoplysninger om det enkelte medlem
fra arbejdsgiver, offentlige myndigheder og evt. fra samarbejdspartnere som andre
fagforeninger.

7. Periode for opbevaring
Dine personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til den til
enhver tid gældende lovgivning. Pharmadanmark sletter dine personoplysninger,
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når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af
personoplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at
angive en generel tidsramme for, hvornår personoplysninger slettes.
8. Sikkerhed
Pharmadanmark har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger
mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort,
fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i
øvrigt behandles i strid med den til enhver til gældende lovgivning.
Skulle Pharmadanmark til trods for ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger blive
udsat for hacking eller andet datamæssigt sikkerhedsbrud orienteres berørte
medlemmer hurtigst muligt og senest 24 timer efter, at Pharmadanmark er blevet
bekendt med bruddet.
9. 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.
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)
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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 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
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10. Kontakt og evt. klager
Hvis du ønsker at benytte dig af en eller flere af ovenstående rettigheder til f.eks.
rettelse af oplysninger, indsigt, indsigelse mod behandling, tilbagekald af samtykke
m.v. kan du kontakte Pharmadanmark her
Pharmadanmark
Rygårds Allé 1
2900 Hellerup
CVR 65250314
Telefon: 3946 3600
E-mail: pd@pharmadanmark.dk
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også
mulighed for at tage kontakt til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

