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Introduktion 
Velkommen til vores side om vores privatlivspolitik. Her kan du læse om, hvem vi er, hvordan vi 
behandler dine personoplysninger, når du er i kontakt med Frederiksberg Kommunalforening. 

Endelig kan du læse om, hvilke rettigheder du har efter databeskyttelsesforordningen, samt 
hvordan du kan komme i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller henvendelser om vores 
håndtering af personoplysninger.  

Hvem er vi, og hvad laver vi? 
Frederiksberg Kommunalforening er en fagforening med selvstændig overenskomst med 
Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommunalforening blev stiftet i 1908.  

Både som dataansvarlig og databehandler behandler Frederiksberg Kommunalforening en lang 
række personoplysninger. Vi behandler oplysninger om både ansatte på vores overenskomst, 
samarbejdspartnere og andre private personer, der tager kontakt til os.  

Behandling af personoplysninger 
Frederiksberg Kommunalforening indsamler og behandler personoplysninger om vores 
samarbejdspartnere. Vi indsamler og behandler oplysningerne, da de er nødvendige, for at vi kan 
udføre vores hverv som faglig organisation. Oplysninger behandles desuden, da det er nødvendigt, 
for at vi kan komme i kontakt med vores leverandører og samarbejdspartnere samt modtage og 
udføre betaling i henhold til vores aftaler. Endelig er det også nødvendigt, at vi behandler 
personoplysninger om de personer, der tager kontakt til os via e-mail.  

Når du er leverandør eller samarbejdspartner 
Frederiksberg Kommunalforening anvender en lang række leverandører og samarbejdspartnere til 
forskellige formål. For at vi kan opfylde vores betalingsforpligtelser og modtage vores ydelser i 
henhold til de forskellige aftaler, kan vi være nødt til at indsamle og behandle en række 
personoplysninger om medarbejdere hos disse leverandører og samarbejdspartnere. Vi indsamler 
i den forbindelse oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse og arbejdsplads. 
I enkelte tilfælde vil Frederiksberg Kommunalforening desuden indsamle og behandle andre 
personoplysninger, i forbindelse med at der sker løbende kommunikation gennem parterne.  

Deling og videregivelse af dine personoplysninger 
Personoplysninger, der indsamles af Frederiksberg Kommunalforening, anvendes som 
udgangspunkt kun internt og bliver hverken delt eller videregivet til tredjeparter, medmindre vi er 
forpligtet til at videregive oplysninger for at overholde dansk lovgivning, eller vi bliver pålagt at gøre 
dette ved dom.  

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 
Hvor længe vi opbevarer og behandler dine personoplysninger, afhænger af det konkrete formål 
med behandlingen, og vi har derfor ikke mulighed for at fortælle, præcis hvor længe vi opbevarer 
dine personoplysninger. Vi behandler dog kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at 
opfylde det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Kundeoplysninger bliver fx behandlet så 
længe, kundeforholdet løber, da vi ellers ikke har mulighed for at opfylde vores forpligtelser.  



 

 
Frederiksberg Kommunalforening 

 

 

Udvalgte kundeoplysninger kan derudover også blive opbevaret helt op til fem år efter, at 
kundeforholdet er ophørt, da vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare disse oplysninger.  

Hvis du gerne vil vide mere om, hvor længe dine personoplysninger opbevares, er du altid 
velkommen til at rette henvendelse til os.  

Hvilke rettigheder har du? 
Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger Frederiksberg Kommunalforening har registreret 
om dig, samt hvorfor vi behandler dem. Du kan derfor altid tage kontakt til os med henblik på at få 
en oversigt over dine personoplysninger hos Frederiksberg Kommunalforening. Hvis du synes, at 
Frederiksberg Kommunalforening behandler dine personoplysninger på en forkert måde, har du 
også altid mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen. Frederiksberg Kommunalforening vil 
i så fald tage stilling til, om vi skal slette eller berigtige dine oplysninger eller begrænse 
behandlingen. Disse rettigheder har du efter gældende lovgivning, og henvendelse i forbindelse 
hermed kan rettes til Frederiksberg Kommunalforening på FKF@frederiksberg.dk. Du er også altid 
velkommen til at tage kontakt til Frederiksberg Kommunalforening, hvis du har spørgsmål om 
behandling af dine personoplysninger eller personoplysninger generelt. Hvis du ønsker at klage 
over behandlingen af dine personoplysninger, har du mulighed for at gøre dette ved henvendelse 
til Datatilsynet.  


