PERSONDATAPOLITIK FOR APPLIKATIONEN QUB
Denne ”Persondatapolitik for Qub applikationen” (”Persondatapolitikken”) gælder for alle, der
anvender applikationen Qub og de heri indeholdte services.
Persondatapolitikken regulerer enhver behandling, herunder indsamling, registrering, videregivelse
m.v. af personoplysninger, som Qub får adgang til gennem din brug af applikationen.
Qub anses for at være dataansvarlig i persondatalovens forstand, det indebærer, at Qub skal sørge
for, at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.
Ved brug af applikationen services og oprettelse som Bruger forudsættes det, at du accepterer Qubs
Persondatapolitik.
Der henvises i øvrigt til ”Qubs forretningsbetingelser” som – sammen med Persondatapolitikken –
gælder for din anvendelse af Qub applikationen og de heri indeholdte tjenester.
1. Hvordan vi behandler dine personoplysninger
Når du anvender og opretter en brugerkonto i Qub applikationen, registreres og opbevares følgende
oplysninger om dig: dit navn, adresse, billede, personlig beskrivelse af dig (som uploadet af dig selv).
Formålet med registreringen er, at andre Brugere af applikationen, skal kunne kontakte dig med
henblik på at afdække, om der er basis for at gå videre i processen for at få lavet eller lave en ydelse
af dig som Bruger. Således vil dine personoplysninger fra tid til anden blive videregivet til andre
brugere.
Hvis det er nødvendigt at indhente en børneattest, så opbevares dit CPR-nummer tilsvarende indtil
vi sletter det, jf. pkt. 3.3
Oplysningerne vil også kunne bruges af Qub med henblik på at vedligeholde og optimere
applikationen. I det omfang, at du har givet tilladelse hertil, vil oplysningerne endvidere kunne
benyttes af Qub til at sende dig markedsføringsrelateret materiale.
Personoplysninger, der potentielt kan identificere dig (f.eks. e-mail, navn, adresse, telefonnummer
og foto) er kun tilgængelig for andre brugere af applikationen, når du udtrykkeligt har accepteret
dette.
Qub gør brug af tredjeparts services der kan indeholde informationer til at identificerer dig. Link til
persondatapolitikken for den tredjeparts service vi bruger.
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Selskabet gemmer dine personoplysninger i vores system så længe Qub har et konkret, sagligt
formål med dette, eller indtil det tidspunkt, hvor du beder os om at slette oplysningerne.
Du må ikke indtaste eller uploade følsomme personoplysninger. Det er kategoriseret som
oplysninger der vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering,
strafbare forhold, oplysninger om væsentlige sociale problemer, helbredsoplysninger eller
oplysninger om andre rent private forhold i applikationen.
Hvis Qub bliver bekendt med disse oplysninger i nogen form ved at være blevet indtastet i
applikationen, vil oplysningerne omgående og uden varsel blive slettet.
Du kan til enhver tid slette dine personoplysninger ved at logge ind på din brugerkonto i
applikationen og vælge den relevante funktion eller ved at henvende dig skriftligt til os på
kontakt@qub.dk.
2. Databehandlere
I forbindelse med databehandlere vil vi bruge dine oplysninger under følgende omstændigheder:
Faciliterer vores service, assisterer i en analyse af hvordan vores service er brugt, udvikle vores
service og vedligeholde den.
3. Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af
dine personoplysninger.
3.1 Ret til indsigt
Du kan altid se og rette dine personoplysninger ved at logge ind på din brugerkonto i applikationen.
Hvis du har brug for hjælp kan du kontakte os her: kontakt@qub.dk.
3.2 Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

3.3 Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan få slettet dine oplysninger ved at kontakte Qub på
kontakt@qub.dk.
Modtagne negative (blanke) børneattester beholdes for at bevise de brugere hvor det er påkrævet
at have en børneattest på dem ikke er positiv (plettet). Hvis din børneattest er negativ antages du
som Bruger. Oplysningen om din børneattest kan blive slettet efter eget krav ved at kontakte os på:
kontakt@qub.dk.
3.4 Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
3.5 Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.
3.6 Ret til at transmittere oplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig
til en anden uden hindring.
3.7 Ret til tilbagetrækning af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage.
3.8 Klage

Hvis du mener, at Qub har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger kan
du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller på e-mail til
dt@datatilsynet.dk.
4. Sikkerhed
Qubs administration træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt
mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med
databeskyttelsesforordningen.
5. Ansvar og ansvarsbegrænsning
Qub forbeholder sig ret til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug, overtrædelse af
Persondatapolitikken eller øvrige aftalevilkår eller brug til uvedkommende og/eller strafbare formål.
Qub kan ikke gøres ansvarlig for tab, som du måtte lide, fordi Qub ændrer eller nedlægger
applikationen eller de heri indeholdte tjenester eller fordi applikationen helt eller delvist måtte
være utilgængelig.
6. Oplysninger om børn under 13 år
Qubs service indeholder ingen oplysninger om nogen børn under 13 år. Det er tilmed umuligt for et
barn under 13 år at oprette sig som Yder eller Kunde i applikationen.
I det tilfælde vi opdager at et barn under 13 år har givet Qub information om persondata, eller på
anden vis fået disse oplysninger om børn under 13 år, vil vi uden nogen form for varsel af Brugeren
slette oplysningerne.

