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Persondatapolitik for Det Danske Institut i Rom
Det Danske Institut i Rom (DIR), med direktøren som dataansvarlig, modtager og behandler
personlige oplysninger, som vi indsamler til en række forskellige formål (se herunder). Data
behandles af de ansatte i administrationen (sekretær, regnskabsfører, bibliotekar, amanuensis
og direktør samt IT-konsulenter). Der foreligger et internt regelsæt, som afstikker procedurer
for håndtering og opbevaring af persondata. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Stipendiater og øvrige brugere af Instituttet er selv ansvarlige for egen datasikkerhed, hvad
angår det materiale, de opbevarer på egne computere. Dette gælder eksempelvis ved
håndtering af forskningsdata, o.lign.
Indsamling af personoplysninger
Det Danske Institut i Rom (DIR) indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med
ansøgninger om ophold på Instituttet, gennemførelse af ophold, deltagelse i arrangementer på
Instituttet samt jobansøgninger.
DIR indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger (i det omfang det er relevant i
forhold til formålet):
a. Almindelige kategorier af personoplysninger (ikke-følsomme personoplysninger): Ved
jobansøgninger og ansøgninger om ophold indhentes navn, adresse, e-mailadresse,
telefonnummer, arbejdsrelation, køn, alder og uddannelse. I forbindelse med udbetaling
af stipendier indhentes desuden bankoplysninger. Ved udsendelse af nyhedsbreve og
invitationer til arrangementer indhentes navn, arbejdssted og e-mailadresse. Ved brug
af DIRs netværk under stipendiatophold eller som gæst indsamles netflowdata og evt.
anden logning, indeholdende IP-adresser og tidsstempel, mv.
b. Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):
Helbredsoplysninger, f.eks. madallergier eller eventuelle handicap, indhentes i det
omfang de er relevante i forbindelse med stipendiatophold på DIR, tilmelding til en
konference eller øvrige begivenheder.
Desuden anvender DIRs hjemmeside cookies, der er tekstfiler, som gemmes på din computer,
mobiltelefon eller tilsvarende. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over
brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold.

Opbevaring af personoplysninger
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til det formål, som var
grunden til vores indsamling.
Vi vil opbevare personoplysninger indsamlet til brug for udsendelse af nyhedsbreve, invitationer
til arrangementer, mm., indtil du framelder dig modtagelse heraf. Oplysninger indsamlet i
forbindelse med registrering og koordinering ved deltagelse i seminar, konference, o.lign. vil
blive slettet senest 6 måneder efter, at den pågældende begivenhed har fundet sted.
Følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, f.eks. madallergier eller eventuelle
handicap, der er indsamlet i forbindelse med stipendiatophold eller konferencer, slettes
umiddelbart efter, at opholdet eller konferencen er afsluttet.
Dokumentations- og opbevaringskrav efter regnskabsloven indebærer, at vi skal gemme
oplysninger om økonomiske transaktioner i 5 år, jf. bogføringsloven. Dette gælder bl.a.
personoplysninger ved stipendiatophold, hvor der foregår økonomiske transaktioner, eks.
udbetaling af stipendier og indbetaling af husleje.
Videregivelse af personoplysninger
DIR videregiver i udgangspunktet ikke dine oplysninger til andre, medmindre dette er påkrævet
ved lov. Dog kan oplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til en konference, der
afholdes på en anden lokation end DIR, blive overgivet til den pågældende lokation. DIR kan
videregive logoplysninger til politiet i forbindelse med efterforskning af lovovertrædelser.
Fortrolighed
Dine personoplysninger vil blive opfattet som fortrolig information af dem, som har adgang til
behandling af oplysninger, og oplysningerne vil kun blive behandlet i overensstemmelse med
de(t) formål, hvor til de blev indsamlet.
Sikkerhed
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at
sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sørge for den bedst
mulige integritet omkring dine personoplysninger.
Dine rettigheder
Som følge af databeskyttelsesforordningen har du ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har
registreret om dig. Du har endvidere ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, at få slettet
oplysninger, at få begrænset behandling af oplysninger, at flytte data (dataportabilitet) og at
gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du ønsker personoplysninger om dig slettet, vil vi gøre det, medmindre vi skal opretholde
oplysninger på andet grundlag, f.eks. regnskabslovgivningen.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

