Persondatapolitik
for TRIV NU i Psykiatrifonden
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1. Generelt
1.1. Denne persondatapolitik er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller
som vi indsamler om dig som bruger af vores tjeneste TRIV NU, herunder ved færden på vores
hjemmeside, vores Facebook-app og brug af TRIV NU. Du kan her læse mere om, hvilke
oplysninger vi indsamler, og hvordan vi håndterer dine oplysninger mm. Du bør læse denne Politik
og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger, som du ikke kan acceptere. Du vil her på siden
til enhver tid kunne finde den gældende version af Persondatapolitikken.
1.2. Udover denne persondatapolitik omfattende TRIV NU vil du kunne læse persondatapolitikken for
Psykiatrifonden generelt via følgende link: https://www.psykiatrifonden.dk/om/beskyttelse-afdata-cookies-og-billede-og-filmpolitik.aspx.

2. Dataansvarlig
2.1. Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Psykiatrifonden
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. 39 29 39 09
pf@psykiatrifonden.dk
CVR 1917 4883
2.2. Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke
om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til trivnu@psykiatrifonden.dk.

3. Formål med behandlingen af dine personoplysninger
3.1. Som bruger af TRIV NU og besøgende på hjemmesiden www.trivnu.dk, er vi forpligtede til at
behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du
efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som Psykiatrifonden. Dette gælder
både ved håndtering af din oprettelse som bruger i TRIV NU, og/eller i forbindelse med vores
markedsføring over for dig og/eller når du anvender TRIV NUs muligheder med Facebook og mail.
Ved eventuelt køb af TRIV NU-materialer igennem Psykiatrifondens hjemmeside, gælder
Psykiatrifondens Persondatapolitik, som kan findes her: www.psykiatrifonden.dk/om/beskyttelseaf-data-cookies-og-billede-og-filmpolitik.aspx.
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4. De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig
Beskrivelse

Hvilke oplysninger indsamles?
Hvad bruger vi de indsamlede oplysninger til?

www.trivnu.dk
Hjemmeside

Selve hjemmesiden med
information om TRIV NU og
kontaktformular

TRIV NU åben
app

En åben applikation tilknyttet
www.trivnu.dk som alle kan
tilgå. Her kan man bl.a. dele
styrker via Facebook (Share)

TRIV NU lukket
app

En lukket applikation tilknyttet
www.trivnu.dk, som kun kan
tilgås vha. UNI-Login pba. tildelt
licens fra Psykiatrifonden. Her
kan undervisere og elever
gennemføre diverse
undervisningsmateriale og
øvelser.

Cookies: www.trivnu.dk anvender Cookies til at
følge din færden på hjemmesiden. Se mere i
vores cookie policy på www.trivnu.dk/omcookies.
Kontaktformular: På www.trivnu.dk har vi en
kontaktformular til bestilling af adgang til TRIV
NU. Via denne formular indsamler vi: Navn, Email, tlf.nr, stilling/funktion samt skolens navn,
adresse og institutionsnummer.
Oplysninger fra kontaktformularen bruges til at
fremsende yderligere vejledning i at få licens til
TRIV NU (lukket app), enten via E-mail eller
telefonisk kontakt. Desuden kan oplysningerne
anvendes til opfølgning på forespørgsler,
nyheder om TRIV NU mm. Oplysningerne slettes
senest 2 år efter indsamling.
Cookies: www.trivnu.dk anvender Cookies til at
følge din færden på hjemmesiden. Se mere i
vores cookie policy på www.trivnu.dk/omcookies.
Facebook Share: Ifm. deling på Facebook får
applikationen adgang til E-mail, offentlig profil
(herunder navn, køn, alder) og venneliste. Data
herpå bruges af applikationen i browseren og vi
gemmer ikke data.
Cookies: www.trivnu.dk anvender Cookies til at
følge din færden på hjemmesiden. Se mere i
vores cookie policy på www.trivnu.dk/omcookies.
Licens: Ifm. licensgivning og adgang til den
lukkede applikation kræves UNI-login og hertil
indgåelse af databehandleraftale. Læs derfor
nærmere og vilkår for brug på
www.trivnu.dk/databehandling.

5. Deling af dine personoplysninger
5.1. Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx
med udførelsen af din ordre, IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med
eksempelvis vores serviceleverandører og vores tekniske support.
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6. Beskyttelse af dine Personoplysninger
6.1. Psykiatrifonden er forpligtiget til at efterleve de sikkerhedskrav, som fremgår af
Databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23/05/2018)
6.2. I Politikken er indarbejdet de krav og regler, som Databeskyttelsesforordningen stiller til
beskyttelse af persondata.

7. Cookiepolitik på www.trivnu.dk
7.1. Som de fleste andre hjemmesider bruger TRIV NU cookies. En cookie er en lille datafil, som
hjemmesider gemmer på din computer, for at kunne huske din computer og de valg, som du har
foretaget på hjemmesiden, til næste gang du går ind på hjemmesiden. Cookies kan ikke se, hvem
du er, eller om computeren bruges af en eller flere personer. Cookies kan heller ikke sprede
computervirus eller andre skadelige programmer. Du kan altid se den seneste Cookiepolitik på
www.trivnu.dk/om-cookies.
7.2. Vi bruger cookies til at optimere vores hjemmeside, så den bliver så god som mulig for brugerne.
Vores cookies overfører statistik om besøgendes brug af hjemmesiden til vores eksterne
leverandører af hjemmesidestatistik (Google Analytics). Vi bruger udelukkende statistikken i
opsummeret form, og vi bruger ikke statistikken til at følge den enkelte besøgendes adfærd på
hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en
måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer.
7.3. Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du
finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom
på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. Alle
browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger
af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem
alle.

8. Dine rettigheder
8.1. Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os
trivnu@psykiatrifonden.dk, kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har
registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din
indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.
8.1.1. Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af
de Personoplysninger, vi behandler om dig.
8.1.2. Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som
du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
(dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.
8.2. Hvis Behandlingen af dine Personplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til
at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling,
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der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at
tilbagekalde dit samtykke.
8.2.1. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og
tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via
andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til
trivnu@psykiatrifonden.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at
identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.
8.3. 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.
9. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger
9.1. Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi
indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det
have den konsekvens, at vi ikke kan give dig adgang til det digitale læremiddel TRIV NU.

10. Klage til tilsynsmyndighed
10.1. Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske
datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 Kbh K., E-mail: dt@datatilsynet.dk.

11. Opdatering af denne politik
11.1.
Psykiatrifonden er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af
Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at
holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik
kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores
hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.
11.2.
Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive
offentliggjort på denne side. Denne Politik er revideret d. 25-06-2020.
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