
Vi passer godt på dine personlige oplysninger 

PRIVATLIVSPOLITIK FOR GENERALFORSAMLINGEN 2021 
 
Y’s Men International Region Danmark behandler personlige oplysninger modtaget i forbindelse 
med tilmelding til generalforsamlingen i Struer efter nedenstående privatlivspolitik. 
 
 
Generalforsamling 2021 i Struer 
Personlige oplysninger, som du opgiver i forbindelse med tilmelding til Generalforsamlingen 2021 i 
Struer, eller som i anden sammenhæng er meddelt til generalforsamlingskomiteen, er alle 
nødvendige for din deltagelse i og for afvikling af generalforsamlingen. 

Dataansvarlig: 
Y’s Men International Region Danmark 
Ndr. Fælledvej 45, 8963 Auning 
Tlf.: 30 498 944 
E-mail: ysmen@ysmen.dk 
CVR:  91 63 15 55 

Hvilket lovgrundlag anvender vi? 

• Deltageroplysninger behandles med udgangspunkt i Persondataforordningens artikel 6, 
stk. 1, litra a. Deltagerne giver samtykke til behandling af tilmeldingsoplysninger til 
Generalforsamlingen 2021 i Struer. 

• Helbredsoplysninger behandles, hvis de afgives i tilmeldingsprocessen til 
generalforsamlingen. De håndteres på baggrund af Persondataforordningens artikel 9, stk. 
2, litra a. 

• Betalingsoplysninger og oplysninger i forbindelse med indberetning til Skat opbevares i 
fem år samt indeværende år, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.  

Hvilke personoplysninger behandler vi, og hvad bruger vi dem til? 
Vi bruger dine personoplysninger til at planlægge, arrangere og afvikle Generalforsamlingen 2021 i 
Struer. Vi har behov for oplysningerne i mange forskellige sammenhænge, herunder: samarbejde 
med brandmyndigheder og beredskab, opstilling og indretning af konferencelokaler, forplejning, 
adgangsforhold, visuelle og audiotekniske forhold, og informationsmateriale mv. 

• Medlemsnummer og deltagernummer: Nummeret er et unikt nummer, som vi bruger til at 
identificere hver deltager på generalforsamlingen.  

• Navn: Navnet benyttes sammen med medlems-/ deltagernummeret til at identificere et 
medlem eller en deltager i generalforsamlingen. Navnet benyttes til at kunne oprette lister 
over deltagere til generalforsamlingens arrangementer og til uddeling/udsendelse af 
informationsmateriale.  

• Adresse: Adressen bruges til eventuel kontakt til deltagere. 
• Telefon/mobiltelefon: Benyttes til at kunne kontakte deltagere vedrørende eventuelle 

spørgsmål. 
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• E-mail: Benyttes som den almindelige kontakt til deltagere i forbindelse med 
generalforsamlingen.  

• Ægtefælles medlems- / deltagernummer: Anvendes til at sammenkæde ægtefæller til 
fælles arrangementer, hvor dette er ønskeligt, f.eks. ved bordplan, udflugt og 
generalforsamling. 

• Funktion i Y’s Men: Funktionen / Titlen i Y’s Men anvendes i forbindelse med bl.a. 
bordplan, aflæggelse af beretninger, deltagelse i generalforsamling, deltagelse i særlige 
møder i tilknytning til generalforsamlingen, ledelsesoverdragelse m.v. 

• Hjemland: Anvendes i forhold til vore udenlandske gæster vedrørende 
tolkningsmuligheder, samtalefaciliteter, hosting m.v. 

• Helbredsoplysninger: Registreres kun i det omfang, du selv oplyser herom. Det kan 
eksempelvis være om bevægelseshandicap, synshandicap, hørehandicap, 
åndedrætsbesvær, fødevareallergi m.v. Disse oplysninger anvendes udelukkende til at gøre 
din deltagelse i generalforsamlingen til en positiv oplevelse ved i videst muligt omfang at 
efterkomme dine behov og ønsker til f.eks. særlig kost.  

Hvilke personoplysninger videregives til tredjepart? 
Tilmeldingssystemet er en del af Region Danmarks Intranet, som drives af Collectaz A/S. Ud over 
generalforsamlingskomiteen har Region Danmarks databehandlere adgang til deltagernes 
personoplysninger. I forbindelse med deltagerbetalingen benytter vi samarbejdsaftaler med bl.a. 
Nets A/S og generalforsamlingens bankforbindelse.  
For at gennemføre generalforsamlingen benytter vi forskellige leverandører og 
samarbejdspartnere. De kan i et vist omfang have behov for enkelte personlige oplysninger. 
Derudover kan der være behov for at overdrage personoplysninger til offentlige institutioner 
såsom Skat og de respektive kommuner.  

• Kreditkortoplysninger: Kreditkortoplysninger håndteres af en tredjepart. Oplysninger om 
kortnummer er ikke tilgængeligt for hverken generalforsamlingskomiteen eller Region 
Danmark.  
Regionen opbevarer oplysninger om beløb og tidspunkt for betaling. 

• Deltageroplysninger: Register over generalforsamlingens deltagere hostes – som nævnt 
ovenfor -af tredjepart. Hjemmesider vedligeholdes af Danmarks Kirkelige Mediecenter. 
Regionen har indgået databehandleraftaler med disse tredjeparter. 

• Deltagerlister: Deltagerlister deles mellem generalforsamlingskomiteen og regionsledelsen 
Vi bruger bl.a. listerne til indtjekning, eventuel indkvartering og opfølgning.  
Begrænsede deltagerlister, der indeholder navn, by og forening, er tilgængelige for de 
øvrige deltagere i generalforsamlingen.  

• Helbredsoplysninger: Sådanne informationer deles kun med nøglepersoner involveret i 
afvikling af generalforsamlingen såsom formanden for generalforsamlingskomiteen, 
chefkokken og relevante afdelingsledere.  

• Coronaregler: Vi følger myndighedernes krav og anbefalinger. 

 
Hvornår sletter vi dine personoplysninger? 
Vi sletter dine personoplysninger senest den 31.12. 2021 med mindre oplysningerne skal 
opbevares af retlige grunde. Det kan eksempelvis være med baggrund i bogføringsloven. 
 
 
 
 
Hvilke rettigheder har du? 



Som registreret deltager i Generalforsamlingen 2021 i Struer har du en række rettigheder: 

• Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger  
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Det gælder også 
oplysninger, som du ikke selv har oplyst. 

• Du har ret til at få forkerte oplysninger rettet  
Hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er rigtige, har du ret til at få 
dem rettet. 

• Du har ret til at få slettet dine oplysninger 
Du har ret til at få slettet oplysninger om dig. I den forbindelse vil du få oplyst, om dette 
påvirker din deltagelse i generalforsamlingen. 

• Du har ret til at gøre indsigelse  
Du har altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, 
f.eks. hvis du mener, at vores behandling ikke er lovlig. 

 

Retten til at tilbagekalde samtykke 
Hvis du har givet samtykke til behandling af en personoplysning om dig, kan du trække dette 
tilbage. Efterfølgende vil behandlingen stoppe, og den givne oplysning vil blive slettet. Eventuel 
tilbagekaldelse vil kunne påvirke din deltagelse i generalforsamlingen. 
Vi kan af retlige eller kontraktmæssige årsager blive pålagt at gemme personoplysninger i længere 
tid.   
 
Retten til at klage til tilsynsmyndigheden 
Du har til enhver tid ret til at klage til tilsynsmyndigheden som er: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 
35, 2500 Valby. Tlf.: 33193200.  
Her kan du finde en vejledning: Klage til Datatilsynet 

 
Spørgsmål 
Har du spørgsmål angående privatlivspolitikken for Generalforsamlingen i Struer, kan du henvende 
dig til RD Arne Holm-Hansen på rd@ysmen.dk eller tlf.: 30 498 944 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er cookies? 
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Cookies er små datafiler, der gemmes på din computer, mobil eller tablet, når du færdes på 
internettet. 

De sættes, når du besøger en hjemmeside, og de bruges til at kunne genkende dig og holde styr 
på, hvilke sider du har besøgt. De kan fx huske dine sprogindstillinger og andre præferencer. De er 
altså med til at optimere din brugeroplevelse. 

Det bruger vi cookies til 
Vi bruger cookies til at måle trafik og statistik på vores hjemmeside. Vi indsamler datafilerne med 
henblik på at registrere antallet af besøgende og populært indhold. Det kan vi bruge til at skabe 
endnu bedre indhold, forbedre navigationen og optimere din brugeroplevelse. 

Ønsker du at slette dine cookies, kan du gøre dette under indstillingerne i din browser. Vær 
opmærksom på, at det kan påvirke funktionaliteten af et website. Der er guides til de mest 
benyttede browsere til sidst på siden.  

 

Følgende skema viser hvilke cookies, der benyttes på ysmen.dk:  

 Oprindelse Cookie-navn Udløbsdato Beskrivelse 
ysmen.dk ? Efter ? år ?. 

Google.com NID Efter 7 måneder 

indeholder et unikt ID der 
benyttes til at huske 
præferencer såsom dit 
foretrukne sprog eller 
antallet af søgeresultater pr. 
side. 

Google.com _ga 2 år 
Indeholder unikt ID der 
benyttes til at skelne mellem 
brugere. 

Google.com _gid 24 timer 
Indeholder unikt ID der 
benyttes til at skelne mellem 
brugere. 

Google.com _gat_UA-8126600-1 Efter 10 minutter 
Benyttes I forbindelse med 
at begrænse 
forespørgselshastigheder. 

Youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE Efter 8 måneder 

Forsøger at estimere 
brugernes båndbredde på 
sider med integreret 
YouTube-video. 

Youtube.com PREF Efter 2 år 
Gemmer brugerens 
præferencer ved brug af 
YouTube 

Youtube.com YSC Når sessionen lukkes 

Indeholder et unikt ID der 
bruges til statistik om 
brugerens tidligere viste 
videoer.   

Youtube.com SAPISID Efter 2 år 
Benyttes til målrettet 
reklame på tværs af 
hjemmesider. 

Youtube.com HSID, SID Efter 2 år Benyttes til at forhindre 
angreb hvor hjemmesider 



eksempelvis forsøger at 
stjæle informationer, der 
indtastes i formularer. 

Youtube.com SSID Efter 2 år 
Benyttes af Google Maps til 
at måle trafik og gemme 
indstillinger. 

Facebook Pixel     

 

Indeholder bl.a. et ID og en 
cookie fra Facebook. For 
uddybende svar se 
Facebooks privatlivspolitik 
for cookies.  

Guide til fjernelse af cookies:  

Da browsere generelt bliver opdateret løbende og derfor også deres designs, henvises til følgende 
sider for at administrere cookies i de respektive browsere: 

Google Chrome på computer: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=da 
Google Chrome på Android: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=da 
Mozilla Firefox: 
https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-fra-websteder 
Microsoft Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 
Microsoft Edge:  
https://support.microsoft.com/da-dk/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history 
Apple Safari på macOS: 
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=da_DK 
Apple Safari på iPhone/iPad:  
https://support.apple.com/da-dk/HT201265 
 
Vil du vide mere? 
Du har mulighed for at se Region Danmarks Privatlivspolitik ved at klikke her: 
https://www.ysmen.dk/cookieinfo 
 
Du kan også kontakte  
RSF IT-sekretær og medlemsadministration 
Axel Hansen 
 26 577 577 
info@ysmen.dk 
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