
 

 

 

 

 

 

 

Privatlivspolitik ved afholdelse af møder via Zoom  

 

FOA tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Denne persondata-

politik fortæller dig, hvordan vi behandler dine data, når vi afholder onlinemøder 

via Zoom.  

 

1. FOAs kontaktoplysninger 

 

FOA Forbundet, Staunings Plads 1-3, 1790 København V via foa.dk 

https://www.foa.dk/forbund/kontakt-foa. 

 

Eller den lokale FOA-fagforening, hvor du er medlem. Se alle afdelingerne og 

deres kontaktoplysninger her https://www.foa.dk/afdelinger  

 

Du er altid velkommen til at kontakte FOAs databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Peter Horsted Hansen.  

 

Det kan du gøre således:  

E-mail: dpo@foa.dk  

Telefon: 4697 2628  

 

2. Dataansvar  

 

FOA er dataansvarlig for de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med 

din deltagelse i Zoom-mødet.  

 

Hjemmesiden og de dertilhørende tjenester drives og ejes af virksomheden 

Zoom. I det omfang Zoom via hjemmesiden indhenter persondata om dig, når 

du deltager i et møde, er Zoom selvstændig dataansvarlig for disse oplysninger. 

Der er tale om f.eks. din IP-adresse og operativsystemer. FOA er ikke ansvarlig 

for Zooms behandling af personoplysninger som dataansvarlig, men FOA benyt-

ter sig af en professionel Zoom licens, som giver dig den bedst mulige beskyt-

telse af dine persondata.  

  

Vi henviser vi til Zooms egen privatlivspolitik https://zoom.us/pri-

vacy#_Toc44414845  

 

Skau Reipurth & Partnere 

Advokatpartnerselskab 
 
J.nr.  65-49782 
Dato 5. marts 2021 
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Zoom har også en blog, hvor de svarer på kritiske spørgsmål til deres system og 

beskyttelse af brugernes data: 

https://blog.zoom.us/a-message-to-our-users/ 

 

3. Hvilke personoplysninger behandles 

 

FOA indsamler en række almindelige personoplysninger om dig for eksempel dit 

navn og din e-mailadresse.  

 

Hvis du er medlem af FOA, behandler vi desuden ved vores zoom-møder oplys-

ninger om dig som vi behandler i forvejen i kraft af dit medlemskab.  

 

Hvis et onlinetilbud alene tilbydes til vores medlemmer, vil det indirekte være 

muligt at udlede oplysning om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold, hvilket er 

en følsom personoplysning.  

 

4. Formålet med behandlingen 

 

Formålet med at indhente personoplysninger om dig er, at vi skal kunne servicere 

dig bedst muligt som medlem. Vi behandler personoplysningerne om dig for at 

kunne registrere din tilmelding til deltagelse i Zoom-mødet og for at du kan 

deltage i vores onlinetilbud.  

 

5. Hjemmel til behandlingen 

 

Adgangen til at behandle oplysninger om dig skal vurderes efter Databeskyttel-

sesforordningen artikel 6 (almindelige oplysninger) og artikel 9 (følsomme op-

lysninger) samt efter databeskyttelseslovens §§ 6 – 8 og §§ 11 – 12.  

 

Konkret behandler vi dine personoplysninger for at opfylde en kontrakt med dig 

om deltagelse i onlinetilbud (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b)). 

 

Vi behandler desuden dine oplysninger ud fra en legitim interesse i at forbedre 

vores egne tjenester og produkter blandt at ved at kunne kommunikere med 

vores medlemmer og andre via online forum (databeskyttelsesforordningens ar-

tikel 6 (1) (f)). 

 

Ved deling af oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold med andre 

deltagende, ved lukkede onlinetilbud, indhenter vi dit forudgående samtykke 

(databeskyttelsesforordningens artikel. 9 (2) (a)). 

 

6. Udveksling af oplysninger 
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Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis vi har en saglig grund.  

 

For at opfylde formålet om, at du kan deltage i Zoom-mødet, kan det være nød-

vendigt, at vi videregiver dine oplysninger til Zoom. I så tilfælde er Zoom data-

behandler på vegne af FOA, og behandler i givet fald dine personoplysninger i 

henhold til en databehandleraftale.  

 

Hvis dine data overføres til databehandlere, der befinder sig uden for EU/EØS 

(herunder Zoom og visse af Zooms underdatabehandlere), vil en sådan ordning 

være beskyttet af EU-Kommissionens standardkontrakter eller anden, tilsva-

rende beskyttelse.  

 

Visse af dine oplysninger vil eventuelt blive delt med andre mødedeltagere. Hvis 

der er tale om et mødetilbud udelukkende for medlemmer, og dit fagforenings-

mæssige tilhørsforhold derfor indirekte kan udledes af din mødedeltagelse, vil vi 

som nævnt under pkt. 5 indhente et samtykke. 

 

7. Beskyttelse af dine data  

 

Generelt har FOA har implementeret en række tekniske og organisatoriske sik-

kerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod misbrug. 

 

I relation til Zoom-møder anvender vi en særlig konfiguration, som giver en sik-

ker opsætning af vores møder. Du skal anvende et password for at deltage i 

vores online møder og arrangementer. Denne proces forhindrer, at uvedkom-

mende kan tilgå vores online møder og arrangementer. 

 

8. Sletning af personoplysninger 

 

Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive slettet et år efter deltagelse 

i et onlinetilbud. Personoplysninger i form af billede og din stemme vil dog blive 

slettet med det samme, da onlinetilbuddene ikke optages. 

 

9. Retten til at trække samtykke tilbage 

 

Hvis du har givet et samtykke til vores behandling, kan du altid trække dette 

tilbage. Du kan meddele os på e-mail dpo@foa.dk, at du trækker dit samtykke 

tilbage. Du kan alene trække samtykke tilbage fremadrettet – de persondata, vi 

har behandlet frem til du trækker samtykket tilbage, er altså lovligt behandlet.  

 

10. Dine rettigheder 
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Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplys-

ninger: 

 

- Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

- Ret til berigtigelse (rettelse) 

- Ret til sletning 

- Ret til begrænsning af behandling 

- Ret til indsigelse 

- Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende os en e-mail til 

dpo@foa.dk. 

 

11. Klage til Datatilsynet 

 

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du 

klage til Datatilsynet. 

 

Du finder Datatilsynet her: 

 

Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby,  

tlf.: 33 19 32 00, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk 


