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Veterinærsygeplejerskernes Fagforening – Sådan 
behandler vi personoplysninger 
 
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening er ansvarlig for behandling af de 
personoplysninger, vi har modtaget om dig. 
  
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Landssammenslutning er en del af 
Serviceforbundet sammen med andre medlemsorganisationer, som repræsenterer hvert 
sit fagområde. Du kan se mere om Serviceforbundet på www.Serviceforbundet.dk og 
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening på https://vspnet.dk/ 

Denne persondatapolitik omhandler det tilfælde, hvor du har data registreret hos 
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening uden at være medlem. 

Veterinærsygeplejerskernes Fagforenings formål er blandt andre at: 

• Forhandle overenskomst og varetager medlemmernes interesser omkring løn og 
arbejdsforhold 

• Organisere alle der er beskæftiget som veterinærsygeplejerske/elev og 
veterinærsygehjælpere eller områder beslægtet hermed i Danmark 

• Arbejde for de bedst mulige samfunds- og arbejdsmæssige vilkår 
• Bistå medlemmerne med råd og vejledning vedrørende overenskomstmæssige 

forhold i deres daglige arbejde 
• Bistå medlemmerne ved opståede uoverensstemmelser, tvister og konflikter med 

arbejdsgiverne 
• Virke for oplysning og uddannelse blandt medlemmerne 
• Varetage arbejdet i det Faglige udvalg og det Lokale uddannelsesudvalg for 

veterinærsygeplejerskeuddannelsen. 
 
Nedenfor kan du læse om behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål til 
vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. 
 
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening 
Ramsingsvej 30 
2500 Valby 
CVR-nr. 27422209 
Telefon: 35 47 36 17 
Mail: vf@forbundet.dk 
 
Derfor har vi brug for dine personoplysninger 
Hvis du beder om at få tilsendt materiale om Veterinærsygeplejerskernes Fagforening eller 
modtager vores brancheblad, vil vi have dine kontaktoplysninger registreret, så længe vi 
har brug for at have dem. Når vi ikke længere sender dig materiale, sletter vi dine 
oplysninger. 

Hvis du som leverandør kontakter os, vil vi have dine personoplysninger i 
korrespondancen. 

https://vspnet.dk/
http://www.serviceforbundet.dk/
tel:+4535473617
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Hvis du har oprettet en jobbank-annonce og har sat dine kontaktoplysninger på annoncen. 

 
Hvilke oplysninger er vigtige for os? 

• Navn, adresse, telefonnummer og e-mail. 
 

Hvad bruger vi oplysningerne til?  
Vi skal kunne  

• Sende dig det materiale, som du har efterspurgt på mail eller med post 
• Indgå i dialog 
• Lægge jobannoncer på vores jobbank 
• Administrere kurser og uddannelse 
• Administrere tilmelding og deltagelse i VSP-dagen. 

  
Du bliver nogle gange bedt om samtykke 
Typisk har du givet samtykke til, at vi sender dig materiale. Du kan trække dit samtykke 
tilbage ved at kontakte os.  
 
Hvem giver vi dine personoplysninger til? 
Vi giver dine personoplysninger videre til vores samarbejdspartner for at kunne levere dig 
vores brancheblad. 

Hvem modtager vi personoplysninger fra? 
Vi modtager ikke personoplysninger om dig fra andre. 
 
Sådan opbevarer vi dine personoplysninger 
Dine personoplysninger opbevares, så længe vi har et sagligt formål med at anvende og 
opbevare dem. 
 
Sådan sletter vi dine personoplysninger 
Dine personoplysninger slettes senest 6 måneder efter vi har afsluttet dialogen med dig.  
Jobbank-annoncer slettes efter 2 måneder fra vores hjemmeside. 
 
Du har ret til at se, hvilke oplysninger vi har  
Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af 
oplysninger om dig.  
 

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret): 
• Ret til berigtigelse af oplysninger (rettelse): 
• Ret til at få slettet oplysninger 
• Ret til indsigelse 
• Ret til begrænsning af behandlingen af personoplysninger 
• Ret til at tage dine data med dig, hvis særlige betingelser er opfyldt 

 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes 
rettigheder. 
 

https://vspnet.dk/
https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf
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Hvis du vil klage til Datatilsynet 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke lever op til 
dataforordningens bestemmelser. Kontaktinformationer på Datatilsynet finder du på 
www.datatilsynet.dk.  
 
Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:  
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening 
Ramsingsvej 30 
2500 Valby 
CVR-nr. 27422209 
Telefon: 35 47 36 17 
Mail: vf@forbundet.dk 
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http://www.datatilsynet.dk/
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