
Persondatapolitik for Lægernes Uddannelses 

Forening (LUF) 
 

LUF er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når 

du som medlem gør brug af LUF og de services, der tilbydes, og tilstræber, at 

du føler dig tryg ved LUF's behandling af dine personoplysninger. LUF 

behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og 

gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til LUF deles med A-data, som 

opbevarer foreningens data ved ekstern back-up.  

 

Indsamling og anvendelse af personoplysninger:  

LUF indsamler oplysninger om dig som medlem i følgende tilfælde: 

 

1. Når du indmelder dig som medlem af LUF  

2. Når du er tilmeldt LUF's efteruddannelseskurser. 

 

Foreningen samler følgende oplysninger om medlemmer:  

 Navn –formål: identifikation og kommunikation  

 Adresse –formål: identifikation og kommunikation 

 E-mailadresse – formål: identifikation og kommunikation 

 Evt. telefonnummer – formål: identifikation og kommunikation 

 Fødselsdato – formål: til brug ved oprettelse af afbestillingsforsikringer, 

bestilling af flyrejser etc. 

 I særlige tilfælde: CPR-nummer og pasnummer – formål: til brug ved 

visumansøgninger, rejser til lande, hvor pasnumre m.m. efterspørges af 

myndigheder 

 I særlige tilfælde: Bankkontooplysninger –formål: tilbagebetaling af 

indbetalte beløb 

 

LUF indsamler oplysninger om dig som underviser, kursusleder, sekretær eller 

andre aflønnede funktioner 

 Navn –formål: identifikation og kommunikation 

 Adresse –formål: identifikation og kommunikation 

 E-mailadresse – formål: identifikation og kommunikation 

 Evt. telefonnummer –formål: identifikation og kommunikation 

 CPR-nummer –formål: indberetning af udbetalte honorarer til skat 

 Bankkontooplysninger –formål: udbetaling af honorarer m.m. 

 



Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har 

oplyst dem, for eksempel ved indmeldelse eller kursustilmelding, eller såfremt 

de er nødvendige til gennemførelse af kursusarrangement eller til aflønning.  

Endvidere indkøber foreningen 2 gange årligt navne og arbejdsadresser til brug 

for udsendelse af katalog til foreningens medlemmer og andre.  

 

Videregivelse af personoplysninger:  

LUF kan videregive personoplysninger til: 

Rejsearrangører i forbindelse med flyrejser og rejsearrangement 

Forsikringsselskaber 

Skat, i forbindelse med indberetning af udbetalte honorarer 

Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende 

lovgivning. 

 

Videregivelsen vil kun ske i det omfang, som det er nødvendigt jf. 

ovenstående.  

 

Beskyttelse af personoplysninger:  

LUF har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at 

dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, 

mistet, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i 

øvrigt behandles i strid med lovgivningen. LUF's sikkerhedsprocedurer og -

processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og 

organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I praksis er det ikke muligt at 

etablere 100 % sikkerhed ved dataoverførsel via internettet. LUF kan derfor 

ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som 

forsætligt forsøger at omgå LUF's sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang 

til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget 

ansvar. 

 

Hvilke rettigheder har du:  

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som LUF behandler om dig, kan du 

rette henvendelse til luf@luf.dk. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger LUF opbevarer, og du har 

ret til at få rettet, blokeret eller slettet urigtige eller vildledende oplysninger. 

Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig 

gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres 

opmærksom på, at dit medlemskab hos LUF er betinget af, at du afgiver og 

opdater krævede oplysninger ved indmeldelse (navn, adresse og e-

mailadresse) 

mailto:luf@luf.dk


 

Varighed af opbevaring af personoplysninger:  

For LUF's medlemmer gemmes navn og e-mailadresser, indtil du aktivt 

udmelder dig af foreningen. Øvrige personoplysninger gemmes i foreningens 

arkiv i 5 år.  

 

For aflønnede personer gemmes navn, e-mailadresse, adresse, CPR-nummer 

og bankkontooplysninger i 10 år, eller i så lang tid som det er påkrævet i 

henhold til lovgivningen.  

 

Ændring af persondatapolitik:  

LUF opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at gældende 

lovgivning overholdes I tilfælde af væsentlige ændringer giver LUF dig besked 

via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik 

forefindes på LUF's hjemmeside. 

 

Henvendelser og spørgsmål:  

Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, 

som vi indsamler og behandler om dig, kan du skrive til luf@luf.dk 

 


