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Her kan du læse, til hvilket formål vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, 

som vi modtager, samt hvilke rettigheder som de registrerede personer har. 

 

Dataansvarlig 

Danmarks Matematiklærerforening og Forlaget MATEMATIK ApS er dataansvarlig, og vi sørger for, at 

behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. 

 

Vores kontaktoplysninger ses øverst. 

 

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen: 

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab af Danmarks Matematiklærerforening: 

 

Formål: 
• Tegning af medlemskab, medlemsservice  

Hvilken typer personoplysninger behandler vi: 

• Almindelige personoplysninger på personlige medlemmer samt generelle institutionsoplysninger 

vedrørende skolemedlemskaber:  

Navn, adresse, e-mail, status/stilling (alm. medlem, lærerstuderende, pensionist),UNI-Login 

brugernavn, CVR-nummer og EAN-nummer. 

Opbevaring af personoplysninger: 

• Ovenstående oplysninger opbevares, så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at Danmarks 

Matematiklærerforening kan overholde sine forpligtelser jf. vores vedtægter, samt så længe vi er 

pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen. 

Personoplysninger kan videregives til: 

• Personoplysningerne videregives til PBS i forbindelse med den årlig kontingentopkrævning.  

 

Behandling af personoplysninger, når du deltager i Danmarks Matematiklærerforening og Forlaget 

MATEMATIK ApS´s konferencer mv: 

 

Formål: 
• Afholdelse af konferencer, fagdage og temadage 

Hvilken typer personoplysninger behandler vi: 

• Almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mail samt generelle institutions-oplysninger. 

Særligt følsomme oplysninger om fx madallergier modtages, men bliver ikke registret. 

Opbevaring af personoplysninger: 

• Oplysningerne opbevares så længe en fortsat behandling er nødvendig fx ved efterfølgende 

udsendelse af information om eller med konferencens oplæg og lign. Senest 2 år efter 

arrangementets afholdelse slettes data. 

Personoplysninger kan videregives til: 

• Personoplysningerne videregives ikke.  
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Behandling af personoplysninger i forbindelse med din bestilling af varer hos Forlaget MATEMATIK ApS: 

 

Formål: 
• Bestilling og fremsendelse af varer fra Forlaget MATEMATIK ApS  

Hvilken typer personoplysninger behandler vi: 

• Almindelige oplysninger om personer og skoler/institutioner.  

Navn, adresse, e-mail og betalingsoplysninger.  

Da alle kunder skal oprettes som bruger i vores Butik på vores hjemmeside, gemmer vi dit 

brugernavn, som er den e-mailadresse, du har oplyst. Det password, som du har oprettet, har vi 

ikke adgang til.  

Opbevaring af personoplysninger: 

• Ovenstående oplysninger opbevares, så længe at det er nødvendigt. Da du skal have mulighed for 

at handle igen på din ”kundekonto”, og uden at du skal indtaste oplysningerne igen, opbevarer vi 

oplysningerne i mindst 7 år. 

Personoplysninger kan videregives til: 

• Oplysningerne videregives ikke.  

 

 

Dine rettigheder  

• Du har ret til at få indsigt i, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.  

• Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet 

dine personoplysninger, sletter vi alle de oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at 

skulle gemme.  

• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække 

samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning 

er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.  

 

Sikkerhed  

Vi beskytter dine personoplysninger. Vores medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle 

personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab 

til dem. 

 

Klageinstans  

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se 

kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk  
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