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WeShelter er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. 
betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger WeShelter behandler, samt 
hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed. 

Denne persondatapolitik er for personer, hvis persondata WeShelter behandler, dvs. når du deltager i en 
aktivitet, bidragsyder, medlem, jobsøgende, kunde, leverandør, ansat i en myndighed eller som bruger af 
vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. 

 

1. DATAANSVARLIG 
 

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine Personadata er:  

WeShelter 
Gl. Køge Landevej 137a, 
2500 Valby  
CVR-nr. 80 96 85 15 
Telefon: 36 16 11 13, E-mail: infor@weshelter.dk  

WeShelters dataansvarlig er ansvarlig for at føre tilsyn med, at WeShelter overholder 
persondataforordningen, databeskyttelsesloven samt denne privatlivspolitik. Alle spørgsmål 
vedrørende politikken, behandling af dine persondata samt mistanke om manglende overholdelse, kan 
du rette til: 

Daglig leder, Lise Larsen 
Tlf:29 16 80 72 , mail:  LL@weshelter.dk 

 

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL 
I dette afsnit kan du se hvilke persondata vi behandler om dig – alt efter hvad din tilknytning er til 
WeShelter. Bemærk, at vi kan behandle persondata om dig i forskellige forbindelser, f.eks. kan man 
både være modtager af nyhedsbrev/magasin, bidragsyder, Frivillig og deltager i en aktivitet. 

2.1  Besøgende på WeShelters webside (cookies)  

På WeShelter.dk opsamles persondata 
 
Formål med indsamlingen af dine persondata 
Vi leverer en række ydelser til dig som bruger på vores websider, herunder tilmelding til nyhedsbrev, 
mulighed for at tilmelde dig som frivillig og at give os et bidrag. 
 
Når du bruger vores websider opsamles en række data, hvis du accepterer, at vi må indsamle cookies. 
Du kan læse mere om hvilke data som opsamles og hvor længe de gemmes i vores cookiepolitik. 
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Hvilke persondata behandler vi? 
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og 
vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering 
eller donation. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn og alder.  
 
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet 
i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af 
websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af 
vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dig. 
 
Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata? 
Fordi behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan levere de rette services for 
brugerne, opfylde vores aftaler med brugerne og håndtere forespørgsler og lignende forud for 
eventuel indgåelse af aftaler med WeShelter. Der hvor det er relevant beder vi om dit samtykke inden 
behandlingen. 
 

 

2.2 Bidragsydere  

Formål med indsamlingen af dine persondata 

       I WeShelter anvender vi dine persondata som bidragsyder til følgende: 

 Dig som giver et bidrag: Vi behandler dine persondata for at kunne administrere dine indbetalinger, 
sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag, indberette dit/dine bidrag til SKAT hvis aftalt 
med dig, og sende dig markedsføringsmateriale 

 Tilskudsgiver: Vi behandler dine persondata i forbindelse med en række projektrelaterede opgaver, 
herunder kontraktstyring, økonomistyring og afrapportering. 

 Fond: Vi behandler dine persondata i WeShelters ansøgning til din fond og til den efterfølgende 
administration af kontrakten med fonden 

 Erhvervspartner: Vi behandler dine persondata til at administrere den aftale vi har indgået med dig 
som erhvervspartner 
 

Hvilke persondata behandler vi? 
For alle gælder at vi behandler dit navn og kontaktoplysninger, og hvor relevant din titel. For personer 
der giver et bidrag behandler vi ydermere konto og registreringsnummer, samt dit cpr.nr, hvis du har 
valgt, at vi skal indberette dit bidrag til SKAT. For virksomheder behandler vi ydermere konto og 
registreringsnummer samt CVR-nummer, hvis du har valgt at vi skal indberette til SKAT. 
 
Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata? 
Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi etablerer samarbejde med en fond, 
tilskudsgiver eller erhvervspartner.  
Weshelter er derudover forpligtet af bogføringsloven til at gemme oplysninger om bidragsydere i fem 
år plus indeværende år. Derudover er det i vores interesse at gemme oplysninger på de personer som 
giver et bidrag 
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Hvor længe opbevarer vi dine persondata? 
Er du bidragsyder hos WeShelter, vil vi opbevare dine personoplysninger fem år plus indeværende år 
fra din sidste donation i henhold til bogføringsloven. Bidragsydere registreres i en central database. 
Persondata på kontaktpersoner på Tilskudsgivere, fonde og erhvervspartnere gemmes så længe det er 
relevant. 
Har du indgået en betalingsaftale, så kræver betalingstjenesteloven, at WeShelter skal kunne 
dokumentere, at der er indgået en aftale op til 13 mdr. efter aftaleforholdets er ophørt. 
 

2.3 Deltager i Aktiviteter i WeShelter frivilligindsats 
  

Formål med indsamlingen af data 
Er du deltager i et af vores projekter har vi brug for nogle oplysninger omkring dig og dine 
forventninger til projektet. F.eks. hvis du ønsker at få/blive en netværksven, være frivillig , eller ønsker 
at bruge den  Økonomisk og juridisk vejledning. For alle aktiviteter gælder det at vi har brug for at 
kunne dokumentere vores brug af midler. 
 
Hvilke persondata behandler vi? 
Når du deltager i et af WeShelters projekter har vi typisk brug for dit navn og kontaktoplysninger, så vi 
kan koordinere og kommunikere med dig om din deltagelse. 
 
I enkelte projekter så som netværksvenner, Økonomisk og Juridisk rådgivning behandler vi desuden de 
oplysninger som er nødvendige, for at være med i det pågældende projekt. Dette kan være 
oplysninger om interesser, beskæftigelse, sociale forhold, familiesituation, helbredsoplysninger etc. Vi 
indhenter altid oplysningerne gennem dig, så du ikke er i tvivl om hvilke oplysninger vi har på dig. 
 
Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata? 
Hvis vi ikke har dit navn eller dine kontaktoplysninger, kan vi ikke kommunikere eller koordinere med 
dig om din deltagelse i projektet. 
Indsamlingen af data kan desuden være styret af kontrakt- eller lovmæssige krav, f.eks. krav til 
dokumentation til tilskudsgiver. 
 
Hvor længe opbevarer vi dine persondata? 
Dine oplysninger vil blive opbevaret i vores online registrerings system så længe du deltager i 
projektet. Når projektet afsluttes eller du meddeler, at du ikke længere ønsker at være en del af 
projektet, sletter vi dine oplysninger efterfølgende. 
 

2.4 Jobansøger 
Søger du job hos WeShelter anvender vi dine persondata til at: 
 

 kommunikere med dig som ansøger 
 dele information med medlemmer af ansættelsespanelet 
 vurdere dine kompetencer, kvalifikationer og erfaringer 
 tage referencer, hvor du har givet kontaktoplysninger og tilladelse 
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Hvilke persondata behandler vi? 
Vi behandler dit navn og kontaktoplysninger, samt de oplysninger du vælger at dele med WeShelter  i 
dit CV og ansøgning. 
 
Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata? 
Når du søger et job i WeShelter giver du samtidig samtykke til, at vi må behandle dine data. 
Hvor længe opbevarer vi dine persondata? 
Dine oplysninger kan kun tilgås af medarbejdere, som er med i ansættelsespanelet. Dine data slettes 
efter ansættelsesprocessen er afsluttet, medmindre du har givet samtykke til at vi må gemme dem i 
længere tid. 
 

3 Deling af dine Persondata 
I forhold til udvalgte behandlinger af persondata, kan det være nødvendigt at dele dine persondata 
med leverandører, samarbejdspartnere, og skat. Det kan f.eks. være leverandører som hoster vores IT-
løsninger eller bistår med vores IT-drift. Desuden deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er 
forpligtede hertil, som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som f.eks. SKAT. 
 

4 Dine rettigheder 
Når vi behandler dine persondata, er der en række rettigheder du kan gøre brug af. Disse er 
gennemgået nedenfor. Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, bedes du kontakte 
weshelter skriftligt på info@weshelter.dk 
Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler 
oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de persondata, som vi beder om, så kan det have den 
konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, 
oprette dig som bidragsyder, etc. 
  
4.1 Oversigt over rettigheder 
Indsigt 
Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt få at vide, med hvilket formål 
de er indsamlet. 
 
Berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling 
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de 
persondata, vi behandler om dig.  
 
Dataportabilitet 
Du har ret til at modtage dine persondata (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet 
WeShelter) i et læsbart format. 
 
Indsigelsesret 
Du har ret til at bede WeShelter om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor 
behandlingen er baseret på WeShelter' legitime interesse. 
Tilbagekalde dit samtykke 
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Har du givet samtykke til, at vi må behandle udvalgte persondata om dig, så har du ret til at trække dit 
samtykke tilbage, i forhold til de data samtykket omfatter. Det, at du trækker dit samtykke tilbage, 
påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. 
  
4.2 Begrænsninger i rettighederne 
Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det 
er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det 
afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.7 
 
I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle persondata om dig. Det kan f.eks. være til 
brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal 
blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som 
regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du 
kan få fradrag for dit bidrag. Derfor kan der være tilfælde, hvor vi ikke vil kunne imødekomme dit 
ønske om f.eks. at blive slettet. 
 
Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, er vi forpligtet til at bede dig om at identificere dig 
selv, f.eks. ved at bede om at se et id-kort med billede. Bortset fra de almindelige 
kommunikationsomkostninger er dette gratis. 
 

 
 

  


