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Persondatapolitik for 

Iyengar Yoga Foreningen Danmark (IYFDK) 

Opdateret 10.09.2019 

 

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Iyengar Yoga Foreningen 
Danmark 

Foreningens CVR nr: 37285633 

Foreningens adresse:  Foreningens adresse er formandens adresse.  

  Se hjemmesiden: www.iyengaryogaorg.dk 

 

1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen? 

Foreningens formand er dataansvarlig. 

Kontaktoplysninger: se oversigt over bestyrelsen på www.iyengaryogaorg.dk 

Data behandles af foreningens formand, kasserer og sekretariat. 

 

2. Hvad er formålet med behandlingen? 

Formålet af behandlingen af personoplysninger er håndtering af almindelige medlems-
forhold herunder kommunikation, kontingentopkrævning, lærerlister og certificeringer 
mm. 

 

3. Hvilke personoplysninger behandler vi? 

Vi registrerer almindelige personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab herun-
der navn, adresse, telefonnummer, e-mail, web-adresse, kontingentbetaling, indmel-
delsesdato, udmeldelsesdato, certificeringsniveau og dokumentation for certificering om 
medlem er assessor, antal gange medlem har været i på Ramamani Iyengar Memorial 
Yoga Institute (RIMYI) i Pune i Indien, hvis medlemmet er læreraspirant hvem med-
lemmet er under uddannelse hos/mentorship hos. 

Vi registrerer ikke oplysninger der kræver højere grad af beskyttelse og som kræver 
samtykke. (f.eks. CPR-nummer).  

Ved tilmelding til assessment/eksamen indsender læreraspiranten en tilmeldingsformu-
lar på Teknisk udvalgs e-mailadresse. Ved indsendelse af formularen skal aspiranten 
acceptere at denne information deles med den moderator og de assessorer, der vil blive 
anvendt til eksamen. Efter afsluttet eksamensforløb slettes oplysningerne. Aspiranten 
skal ligeledes aflevere information med helbredsoplysninger som afleveres i papirform 
på selve dagen for assessment. Aspiranten skal på dette papir samtykke til indhentelse 
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af oplysningerne og at disse deles med den moderator og de assessorer der udfører 
eksamen. Oplysningerne bliver destrueret umiddelbart efter afsluttet assessment. 

 

4. Hvem behandler vi oplysninger om? 

Vi behandler oplysninger om foreningens medlemmer. 

 

5. Videregivelse af dine personoplysninger 

Er du certificeret lærer videregiver foreningen på basis af dit samtykke, oplysninger om 
certificerede lærere med navn adresse og kontaktinformation til Ramamani Iyengar Me-
morial Yoga Institute i Pune i Indien (forkortet RIMYI). RIMYI offentliggør denne infor-
mation på RIMYI’s hjemmeside under liste med certificerede lærere i Danmark. 
www.bksiyengar.com 

Samme information om certificerede lærere med adresse og kontaktinformation offent-
liggøres på foreningens hjemmeside www.iyengaryogaorg.dk. 

 

6. Hvornår sletter vi dine personoplysninger 

Vi sletter dine generelle medlemsoplysninger i 5 år efter din udmeldelse. 

 

7. Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger 

Vi opbevarer medlemsoplysningerne i et online medlemssystem administreret af en IT-
udbyder, hvormed vi har en databehandleraftale. Ligeledes opbevares medlemsinfor-
mation på foreningens hjemmeside via et webhotel udbudt af en IT-udbyder hvormed 
vi har en databehandleraftale. Adgangen til disse systemer er beskyttet af password. 

 

8. Hvad sker der hvis der er brud på persondatasikkerheden? 

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden 
måde kompromitteret vil foreningens bestyrelse straks muligt drøfte eventuel anmel-
delse til politi og datatilsyn. 

 

9. Hvad kan vores IT-system og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-
system? 

Ved anskaffelse af nyt IT-system eller ved ændringer af det nuværende tænker vi da-
tabeskyttelse med ind. Vi er opmærksomme på at systemet gerne må bidrage til: 

a) At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt 
b) At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt 
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c) At vi ikke anvender oplysningerne til andres formål end de formål, som oplysnin-
gerne oprindeligt blev indsamlet til. 

Vores aktuelle medlemssystem kan blandt andet følgende: 

- Slette data automatisk efter det antal år vi har besluttet at gemme medlemsop-
lysningerne efter udmeldelse. 

- Administrere individuelle passwords til personer med adgang til systemet og ad-
ministrere adgang til forskellige dele af systemet. 

 

Dine rettigheder  

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler 
personoplysninger om dig:  

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data  

• Retten til indsigt i egne personoplysninger  

• Retten til berigtigelse   

• Retten til sletning   

• Retten til begrænsning af behandling  

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)  

• Retten til indsigelse   

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, 
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du på vores hjemmeside 
www.iyengaryogaorg.dk 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per-
sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald 
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.  

 

Revidering af privatlivspolitikken   

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik fra tid til 
anden. Ved ændringer vil datoen og versions nummer øverst i persondatapolitikken 
blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik er tilgængelig på forenin-
gens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 


