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Fortegnelse over behandling af persondata i ADIPA 
 
 
Denne fortegnelse oplyser nærmere om bestemte, overordnede forhold i ADIPA’s behandling af 
persondata. 
 
Fortegnelsen opbevares i ADIPA’s sekretariat og skal forevises for relevante myndigheder efter 
anmodning. 
 

 

1. Dataansvarlig 

 

ADIPA 

Sekretariatet 

Holmegårdsvænget 7 

3320 Skævinge 

+45 2829 8845 

info@adipa.dk  

 

 

 

2. Formålene med 

behandlingen af 

persondata 

 

 

Personoplysninger behandles med henblik på opfyldelse af 

foreningens til enhver tid gældende formål, herunder 

- at fremme og styrke erhvervsinteresser ved at fremme og 

styrke kendskab til og viden om intellektuelle 

ejendomsrettigheder (IPR); 

 

- at varetage IPR branchens interesser ved at sætte faglig 

udvikling og kompetenceudvikling i centrum; 

 

- at sætte faglige standarder og normer, herunder branche-

etiske regler; 

 

- at varetage IPR branchens interesser over for nationale 

såvel som internationale myndigheder og det omgivende 

samfund; 

 

- at være bindeled til internationale IPR foreninger og andre 

faglige samarbejdspartnere; 

 

- at samle IPR branchen til samvirke om disse opgaver. 

 

 

3. Kategorierne af 

registrerede og 

kategorierne af 

personoplysninger 

 

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af 

registrerede personer: 

- Medlemmer  

- Deltagere og oplægsholdere i kurser arrangeret af ADIPA 
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 - Deltagere i udvalgsarbejde i ADIPA 

- Skønsmænd optaget på ADIPA’s skønsmandsliste 

- Indstillede sagkyndige dommere 

- Samarbejdspartnere, såfremt de er fysiske personer  

- Samarbejdspartneres ansatte 

- Tidligere medlemmer, skønsmænd, deltagere i kurser og 

udvalgsarbejde samt samarbejdspartnere  

 

Der behandles følgende kategorier af oplysninger: 

Almindelige personoplysninger: 

- Identifikationsoplysninger, for eksempel navn, firmanavn, 

adresse, mailadresse, telefonnummer, CPR-nr., 

medlemsstatus og kontonummer. 

- Adfærd på ADIPA’s hjemmeside. 

CPR-numre bruges ikke, medmindre det er af afgørende 

betydning for sikring af identitet. CPR-numre må ikke fremgå af 

emne-feltet i mails. 

 

4. Modtagere af 

personoplysningerne 

 

ADIPA udveksler persondata med følgende modtagere: 

 - Leverandører af software og 

administrationsydelser 

 - Transportfirma og speditør 

 -  Offentlige myndigheder, fx Skat 

 -  Domstolene og advokater  

 -  Rating-bureauer, fx Trustpilot 

 - Nyhedsbrevs-operatører, fx Mailchimp 

 - Analysevirksomheder, fx Google Analytics 

 - Revisor, bank og evt. advokat 

 - ERP-leverandør 

 - FICPI 

 - IT-firma, der hoster hjemmeside 

 

 

5. Eksterne 

databehandlere 

 

ADIPA har samarbejde med eksterne partnere omkring 

behandling af personoplysninger. Det gælder eksempelvis 

ADIPA’s ERP-leverandør. 
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ADIPA har indgået databehandleraftaler med disse leverandører 

om, at persondataforordningen overholdes. Der henvises til disse 

databehandleraftaler. 

 

 

6. Oplysninger om 

overførsel til tredjelande 

 

 

ADIPA overfører persondata til FICPI i Schweiz, som af EU-

Kommissionen er vurderet til at være et sikkert tredjeland. 

 

ADIPA’s bestyrelse og sekretariat kan anvende cloud-baserede 

løsninger, som vil kunne indebære en overførsel af data uden for 

EU/EØS. Der er indgået databehandleraftaler med disse 

databehandlere om, at de overholder de sikkerhedskrav, der er 

opstillet i forordningen. Der henvises til disse aftaler. 

 

 

7. Ret til indsigt, 

berigtigelse og 

begrænsning 

 

De registrerede har ret til at få indsigt i og få berigtiget de 

persondata, som ADIPA ligger inde med om vedkommende. 

Snarest muligt og som hovedregel inden 4 uger efter 

modtagelsen af en begæring, udleveres oplysningerne. Når 

oplysninger er udleveret, kan den registrerede tidligst anmode 

om tilsvarende oplysninger efter 6 måneder. Der kan ikke 

begæres indsigt i oplysninger, som findes at burde vige for 

offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den 

pågældende selv. 

Såfremt oplysninger er forkerte, kan en behandling begrænses 

fra modtagelsen af indsigelsen, og indtil det kan konstateres, om 

oplysningerne er korrekte. 

 

 

8. Sletning af 

personoplysninger 

 

 

Persondata skal slettes eller destrueres, når opbevaringen ikke 

længere er relevant.  

- Persondata vedr. tidligere medlemmer slettes snarest 

muligt efter medlemsskabets ophør og senest efter 5 år  

 

- Persondata vedr. tidligere abonnenter af nyhedsmails 

slettes ved afmelding. 
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- Persondata vedr. tidligere samarbejdspartnere slettes 

snarest muligt og senest 5 år efter afslutning af 

samarbejdet. 

 

- Mails og øvrig korrespondance med indhold af 

persondata, der ikke vedrører hhv. samarbejdspartnere 

eller tidligere medlemmer slettes, når de ikke længere er 

relevante.  

 

  

 

9. Tekniske og 

organisatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger 

 

 

 

ADIPA har gennemført følgende foranstaltninger med henblik på 

at opnå en høj grad af behandlingssikkerhed: 

- Sletning af personoplysninger, når der ikke længere er en 

gyldig hjemmel til fortsat behandling.  

 

- Udelukkende anvendelse af IT-systemer til behandling af 

personoplysninger, som evner at sikre vedvarende 

fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed.  

 

- Sikring af at der uden ugrundet ophold sker en genopretning 

af tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i 

tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse.  

 

- Anvendelse af koder for adgang til computere, smartphones 

og iPads med persondata. 

 

 

10. ADIPA’s website 

 

 

 

ADIPA ejer websitet www.adipa.dk.  

 

Websitet indsamler data om brugernes adfærd via cookies, og 

ADIPA gør brugerne opmærksomme på dette ved besøg på 

siden, og via den tilgængelige cookie politik, som der henvises til.   

 

Websitet indeholder også en ekstern persondatapolitik, som 

informerer brugerne om, hvordan ADIPA behandler de 

personlige oplysninger, som brugerne efterlader ved besøg på 

ADIPA’s website. Der henvises til persondatapolitikken.   

 

 
 

http://www.adipa.dk/

