PRIVATLIVSPOLITIK
TOKAI UNIVERSITY EUROPEAN CENTER

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Tokai University European Center (TUEC) behandler dine personoplysninger.
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DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Tokai University European Center
CVR-nr.: 30778510
Vedbæk Strandvej 476
2950 Vedbæk
E-mail: tuec@u-tokai.dk
Tel.: (+45) 45 89 08 09
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BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål

Kategorier af
personoplysninger

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

Formål nr. 1

Vi behandler følgende
kategorier af
personoplysninger om dig:

Vi
indsamler
oplysninger
fra
følgende kilder:

Vi kan dele dine
personoplysninger med:

Vi vil opbevare personoplysninger så
længe det er nødvendigt til de formål, der
er nævnt.

a)

F.eks.:

Vi behandler dine
personoplysninger som
beskrevet ovenfor baseret
på følgende
behandlingsgrundlag

Japan-relaterede
kulturarrangementer

F.eks.:
a)

b)

Levering af vores ydelse:
Personoplysninger anvendes
til at kontakte dig med henblik
på afholdelse af Japanrelaterede
kulturarrangementer, såsom
foredrag,
teceremonier,
alumneforeningssammenkom
ster, samt nyhedsformidling
om andre eksterne Japanrelatere begivenheder der
finder sted.
Markedsføring:
Personoplysninger anvendes
til
annonceringsmæssige
formål, herunder at målrette
vores kommunikation med dig
på
baggrund
af
dine
interesse- og fokusområder.

Formål nr. 2
Akademisk/faglige
arrangementer
a)

Personoplysninger anvendes
til at kontakte dig med
henblik på planlægning og
afholdelse af
akademisk/faglige

Almindelige
personoplysninger:

F.eks.:
•
•
•
•

•
•

Navn
Adresse
E-mail
Telefonnummer

Direkte fra dig
Online kilder f.eks.
hjemmesider, der
er offentligt
tilgængelige

F.eks:
•
•

•

Vi behandler følgende
kategorier af
personoplysninger om dig:

Vi
indsamler
oplysninger
fra
følgende kilder:

a)

a)

Vedr.
samarbejdspartnere:

Almindelige personoplysninger
F.eks.:

Vedr.
samarbejdspartne
re

•

Direkte fra dig
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Artikel 6.1.a (samtykke)
Artikel 6.1.b (nødvendig
af hensyn til opfyldelse
af en kontrakt, som du
er part i)
Artikel 6.1.f (Nødvendig
for
forfølgelsen
af
legitime interesse for
TUEC som består af
udbygning af netværk
og fremme af danskjapanske
relationer
inden for kulturlivet
samt dokumentation af
TUEC's historie.

Vi behandler dine
personoplysninger som
beskrevet ovenfor baseret
på følgende
behandlingsgrundlag

•

Artikel 6.1.a (samtykke)

Andre afdelinger af
Tokai University i
Japan, samt andre
samarbejdspartnere i
Japan.
Relevante
samarbejdspartnere i
Danmark såsom
videregående
uddannelsesinstitutio
ner, Japan-relaterede
foreninger, den
japanske ambassade
i Danmark, m.v.

Vi kan dele dine
personoplysninger med:
•

F.eks:
•

F.eks.:

•

•

Andre afdelinger af
Tokai University i
Japan, samt andre
samarbejdspartnere i
Japan.
Relevante
samarbejdspartnere i

•

Vedr. mailinglister til annoncering af
åbne kulturarrangementer, indtil der
udtrykkes ønske om at blive slettet
fra listen

•

Vedr. kontaktlister til registrering af
nøglepersoner i TUEC’s netværk, så
længe relationen har relevans –
enten fagligt eller personligt.
Personoplysninger på udvalgte
nøglepersoner/samarbejdspartnere
arkiveres på ubestemt tid som led i
dokumentation af TUEC’s historie.

•

Vedr. mailingliste for medlemmer af
Tokai alumneforening, Danmark,
indtil der udtrykkes ønske om at blive
slettet fra listen

Vi vil opbevare personoplysninger så
længe det er nødvendigt til de formål, der
er nævnt.

Vedr. samarbejdspartnere
•

Så længe et givent samarbejde
fortsætter og/eller der eksisterer et
fagligt grundlag for den fortsatte
kontakt.

b)

arrangementer i form af
konferencer, seminarer,
workshops og
studiegruppebesøg.
Personoplysninger anvendes
til
annonceringsmæssige
formål, herunder at målrette
vores kommunikation med dig
på
baggrund
af
dine
interesse- og fokusområder.

•
•

b)

Navn, adresse, e-mail,
telefonnummer,
Ansættelseshistorik,
uddannelsesmæssig
baggrund, CV, fødselsdato.

•

Vedr. deltagere:

Fra
din
arbejdsplads eller
kollega
Online kilder f.eks.
hjemmesider
og
sociale medier, der
er
offentligt
tilgængelige

Almindelige personoplysninger

b)

F.eks.:
•

c)

Navn, adresse, e-mail,
telefonnummer,
arbejdsplads og stilling.

Vedr.
deltagere
studiegrupper

F.eks.:
•

Navn, e-mail og studie-id.

Vedr. deltagere

F.eks.:
•
•

i

Almindelige personoplysninger
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•

•
•

Direkte fra dig
Fra din
arbejdsplads eller
kollega
Fra en
samarbejdspartner
Online kilder f.eks.
hjemmesider og
sociale medier,
der er offentligt
tilgængelige

•

•

Artikel 6.1.b (nødvendig
af hensyn til opfyldelse
af en udveklings- eller
samarbejdskontrakt,
som du er part i)
Artikel 6.1.f (Nødvendig
for forfølgelsen af
legitime interesser for
TUEC som består af
udbygning af Tokai
Universitets potentielle
samarbejdsrelationer
med relevante aktører i
Danmark – primært
inden for videregående
uddannelse og
forskning)

Danmark såsom
universiteter og
professionshøjskoler.

Vedr. deltagere (deltagerlister
akademiske arrangementer)
•

•

Almindelige personoplysninger i
form
af
kontaktoplysninger
opbevares så længe der er planer
om at kunne annoncere.
Personoplysninger på udvalgte
nøglepersoner/samarbejdspartnere
arkiveres på ubestemt tid som led i
dokumentation af TUEC’s historie.

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Vi kan i særlige tilfælde overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS, herunder til Japan. Japan er p.t. i dialog med EU-Kommissionen om at opnå
status som et sikkert tredjeland (læs mere herom på Kommissionens hjemmeside: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsideeu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en)
Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads når der sker en
overførsel til et land uden for EU/EØS, som følger af nedennævnte:
(a)

Japan er ikke af Kommissionen vurderet, som land, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der
er fornødne garantier, nemlig via:
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fra

•
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Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har
mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på tuec@u-tokai.dk

PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Oplysningerne ”navn” og ”e-mail” er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så kan du ikke modtage nyhedsmails med besked om kommende
arrangementer fra TUEC.
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DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:
•

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

•

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

•

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

•

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke
have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

•

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

•

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til TUEC:
•

Telefonisk - +45 45890809

•

E-mail - tuec@u-tokai.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette
afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 29.05.2018
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