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Bodil Føns Knudsen 
 

Privatlivspolitik 
 

JEG TAGER DIN DATABESKYTTELSE ALVORLIGT 
  

Bodil Føns Knudsen behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der 
fortæller dig, hvordan jeg behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og 

gennemsigtig behandling. 
 

1. Dataansvarlig og databehandler 
 
Bodil Føns Knudsen er en selvstændig enkeltmands virksomhed, som blev etableret i 2005. 
 
Bodil Føns Knudsen er dataansvarlig og databehandler, og jeg sikrer, at dine personoplysninger behandles 

i overensstemmelse med lovgivningen. Gennemgående for databehandlingen er, at jeg kun behandler 

personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser i virksomheden.  Jeg 
behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og 
jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 
 
Bodil Føns Knudsen anvender Microsoft’s Office 365 Business standard til administration. Den indeholder 
bl.a. en krypteret mail og tjenesten Teams, hvor online møder afholdes. Du kan læse nærmere om deres 

privatlivspolitik og aftalegrundlag her:  
https://www.microsoft.com/da-dk/trust-center/privacy/gdpr-overview 
 
Hjemmeside her er hostet hos StandoutMedia, hvor StandoutMedia også er databehandler. Du kan læse 
deres databehandler aftale her: https://standoutmedia.dk/privacy-statement/   
 
Alle personoplysninger du giver mig, behandles og opbevares på sikre (kodeords- og firewall-beskyttede) 
servere. Jeg har ESET internet Security på mine computere. 

 
 
2. Kontaktoplysninger: 

 
 Bodil Føns Knudsen 

c/o Bodil Føns Knudsen 

Jacobsvej 22 
3310 Ølsted 
CVR: 28206542 
Mail: bodil@foensknudsen.dk  
Website:www.bodilfoens.dk  

 
 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger 
 
Bodil Føns Knudsen behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når jeg har en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt: 

• Mine berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
 (interesseafvejningsreglen) 
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig og mine samarbejdspartnere 

• Behandling efter lovkrav 
• Behandling med samtykke  
 

Bodil Føns Knudsen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser: 
 
I det omfang jeg behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne 

behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser, som jeg indsamler og 
opbevarer i forbindelse med opfyldelse af gensidig aftale. Denne aftale kan være indgået direkte med dig 
eller en organisation som jeg en aftale med, eks. om træningsforløb, supervision, uddannelse, organisering 
af kurser.  
 

https://www.microsoft.com/da-dk/trust-center/privacy/gdpr-overview
https://standoutmedia.dk/privacy-statement/
https://www.eset.com/dk/
mailto:bodil@foensknudsen.dk
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Jeg behandler personlysninger på baggrund af indgåede aftaler: (jf persondataforordningen art 6, stk. 1 

b.): 
 

• Behandling af de oplysninger, som er nødvendige som opfyldelse af lovkrav samt administration af 
din relation til mig.  

• Foto- og videooptagelser optages og anvendes kun efter et konkret skriftligt samtykke. 
 
 
4. Kategorier af personoplysninger: 
 

4.1 Almindelige personoplysninger: 
Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. 

Fulde navn og fødselsdato indsamles og opbevares til anvendelse på et internationalt 
kursusbevis indenfor Halliwick Konceptet  

 
 Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
 Cpr-nummer 

Helbredsoplysninger 

Oplysninger om behov for særlig kost eller lign. (kursusledelse og slettes efter kurset)            

Betalingsoplysninger 
          

4.2 Undervisningsmateriale:  
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
Portræt billede i kursusmateriale billeder og videoklip anvendt på andre kurser, anvendes 
kun efter et konkret skriftligt samtykke. 

 
4.3 International Halliwick® Association’s Recognised Trainees Lecturers, Lecturers og Senior 

Lecturers Halliwick Lecturers (Mentor og ansvarlig for uddannelse): 
Almindelige person-oplysninger: 
Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. 
 

 Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

Uddannelserne i Halliwick Konceptet (medlemskabet af International Halliwick Association) 
Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder efter- og videre-
uddannelser. 

 

 
5. Brug af billeder og video 

 
Offentliggørelse af billeder og videoer anses normalt for en behandling af personoplysninger. Et billede eller 
en video med personer er derfor oplysninger om disse personer.  

 
Portrætbilleder, der er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, bliver aldrig 
brugt i kursusmateriale eller på hjemmesiden eller andet, uden et konkret skriftligt samtykke. 
 
Videoer anvendt udover det konkrete undervisningsforløb, som svømmere, borgere, patienter, kursister og 

undervisere har givet tilladelse til kræver, at de involverede har kendskab til videoens indhold, og at der er 
givet et konkret skriftligt samtykke til offentliggørelse på andre kurser. En offentliggørelse ved konferencer 
eller events sker det kun med et konkret skriftligt samtykke.  

 
Vær opmærksom på, at jeg kan miste kontrol med data i publikationer på tryk, på internet og sociale 
medier, hvor billederne kan være blevet delt med tredje part.  
 

Jeg følger altid reglerne om brug af billeder og video på datatilsynets hjemmeside. 
 
 
6. Her indsamler jeg oplysninger fra: 
 
Normalt får jeg oplysningerne fra dig eller dine forældre eller din værge. 

Ved uddannelse, kurser eller supervisionsforløb kan oplysningerne være videregivet fra eks.klub- eller 
institutionsledelsen.  
 
 

https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/internet-medier-og-apps-/billeder-paa-internettet


Privatlivsbeskyttelsespolitik – Bodil Føns Knudsen, cvr. 28206542 

3 

 

7. Samtykke 

 
Oftest vil min behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. 
Jeg indhenter derfor kun dit samtykke, i de tilfælde hvor det er nødvendigt for at behandle dine 
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis jeg indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække 
det tilbage ved at give mig besked om det. 
Ved brug af video- og billedmateriale i undervisningen, indhenter jeg altid samtykke fra dig eller evt. din 
værge. Ved billeder af børn, indhenter jeg samtykke fra en forælder. Ved billeder af unge mellem 15 og 18 
år, indhenter jeg samtykke fra både den unge og en forælder. Udgangspunktet for børn og unge er 
tidsbegrænsede tilladelser.  
 

8. Videregivelse af dine personoplysninger  
 

• Jeg videregiver ikke personoplysninger til markedsføring. 
• Du giver specifik tilladelse til anvendelsen af video- og billedmateriale i undervisning eller 

supervision. Dette materiale bruges ikke ud over det, der er aftalt i samtykkeerklæringen og 
videregives ikke til trediepart uden konkret aftale. 

 

Overførsel af oplysninger til International Halliwick ® Association (IHA): 
 

• Ved undervisning i udlandet, herunder eksamination af IHA recognised Lecturers, Lecturers og 
Senior Lecturers videregiver jeg oplysningerne om deres persondata til IHA. 
 

 

9. Tredjeparts websteder  
 
Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Jeg er ikke ansvarlige for tredjeparts websteder 
politik eller praksis omkring personoplysninger. 
 
10. Opbevaring af dine personoplysninger  
 

Jeg har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om jeg behandler dine person-
oplysninger: 
 

10.1  I alle tilfælde opbevares dele af dine personoplysninger i overensstemmelse med 

bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet 

vedrører. Herefter slettes de. 

10.2 Kursister i udlandet: 

• Kopi af kursusbeviser med navn og fødselsdato opbevares kontinuerligt sammen kursusliste 

med navn og bopælsby. 

10.3  International Halliwick Association: 

• Liste med navne og relevante årstal over IHA recognised: Lecturers, Senior Lecturers og 
Emeritus Halliwick Lecturers opbevares kontinuerligt. 

 

11. Opdatering af persondata 
 
Da Bodil Føns Knudsen´s virke og service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder 
jeg dig oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysninger til at meddele mig 
dine ændringer.  

 
12. Sikkerhed 

 
Bodil Føns Knudsen beskytter din persondata og har interne regler om informationssikkerhed, som 
indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt 
eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab 
til dem. 
 
Bodil Føns Knudsen håndterer relevante oplysninger af f.eks. helbredsmæssig karakter efter aftale med dig. 

Jeg har overladt min behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et passende 
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sikkerhedsniveau. Ved datanedbrud henvises til sikkerhedsbeskrivelse hos Microsoft for sikkerhedsbrud på 

Microsoft 365 business standard.    

 

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde 

kompromitteret vil jeg søge rådgivning og følge reglerne for anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.  

 
Jeg dokumenterer alle brud ved at logge alle uregelmæssigheder.  
 

 

13. Dine rettigheder 
 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når jeg behandler personoplysninger 
om dig: 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
• Retten til indsigt i egne personoplysninger 

• Retten til berigtigelse 
• Retten til sletning 
• Retten til begrænsning af behandling 

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
• Retten til indsigelse 

 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod min behandling, ved at henvende dig 

til mig.  Mine kontaktoplysninger finder du øverst.  
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, 
undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt 
som muligt. 
Vær opmærksom på, at jeg kan miste kontrol med data i publikationer på tryk, på internet og sociale 
medier, hvor billeder eller video kan være blevet delt med tredje part.  
 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning og de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk  
 
 
14. Klage til Datatilsynet 
 

Du bør altid først rette henvendelse til mig som dataansvarlig, såfremt du er utilfreds med min behandling 

af dine personoplysninger.  
Du har ret indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed: Datatilsynet, hvis du er utilfreds med 
den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. 
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk  
 
 

15. Revidering af privatlivspolitikken 
 
Jeg kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil 
være tilgængelig på mit web-site. 
 
 
     14.06.2021 

     Bodil Føns Knudsen 
 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

