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Personlige data 
Vi gemmer kun de personlige data, som vi har brug for til at udarbejde medlemslister, deltagerlister og 

fakturaer. Der vil alene være tale om oplysninger, der betegnes som ikke-følsomme persondata. Såfremt 

fortrolige oplysninger modtages – fx via samtaler – bliver de hverken gemt eller delt med andre. 

Data gemmes ikke længere end højst nødvendigt. Det danske skattevæsen forlanger, at nogle data 

gemmes i fem år – eksempelvis de informationer, der står på fakturaer. Alle andre data sletter vi hvert år 

til nytår. 
 

Disse persondata deles med andre  
Fakturaoplysninger deler vi via vores regnskabsprogram E-conomic - Du kan læse deres 

databeskyttelsespolitik her. Og lønoplysninger for vores ansatte deles med Danløn – læs mere her. Alle 

oplysninger deles med vores revisor Søren Revsbæk, Revsbæk Revision- læs mere her. Derudover 

videregiver vi kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet 

samtykke til det, eller hvis vi er forpligtet til det efter gældende lovgivning. 
 

Opbevaring af persondata & IT-sikkerhed 
Personoplysninger behandles via IT-systemer på computere, som kun medarbejdere fra LDI har adgang 

til.  
 

Det gør du, hvis du vil have dine data slettet 
Du har ret til at få data slettet eller rettet. Kontakt direktør Steen Elsborg på se@ldi.dk, så sørger vi for at 

rette eller slette hurtigst muligt. Også hvis du ønsker at modtage en kopi af dine data. Ved eventuelt 

datanedbrud er det også Steen Elsborg, der er ansvarlig for at kontakte datatilsynet.  
 

LDI’s netværk 
Ved indmeldelse i et af LDI’s netværk accepterer man samtidigt vores databehandlingspolitik. Vi 

anvender kun de foto, som vi tager til arrangementerne, i forbindelse med materialer om netværket. Vi 

retter os altid efter det, hvis en deltager ikke ønsker at være på billederne.   
 

Cookies 

LDI.dk anvender ikke cookies.  
 

Opdatering 
Vi forbeholder os retten til at opdatere databeskyttelsespolitikken og den senest opdaterede og gældende 

version vil altid være tilgængelig på LDI’s hjemmeside. 

https://www.e-conomic.dk/sikkerhed/privacy
https://www.danlon.dk/hjaelp-til-danloen/persondataforordningen/
https://revsbaek-revision.dk/revisionsfirma-koebenhavn/vores-forhold-til-persondata/
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