
Som en del af vores aktiviteter (udbydelse af trænings- og certificeringsprogrammer) indsamler vi 
personoplysninger refererende til dig. 

Vi er særligt opmærksom på beskyttelsen af dine data, uanset om du deltager i vores træning programmer 
eller blot vise interesse for dem. Vi har derfor udarbejdet en privatlivspolitik for at forklare, hvordan vi 
behandler dine data. 
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Vores privatlivspolitik gælder for alle personlige data, vi indsamler om dig - med dit forudgående samtykke 
– når du besøger vores hjemmeside, deltager i vores træning, certificeringer eller når du deltager i et af
vores informationsmøder.

Vores privatlivspolitik er udarbejdet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning 
vedtaget i Europa parlamentet og det Europæiske Råd nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af 
enkeltpersoner med hensyn til behandling af personoplysninger og fri bevægelighed for sådanne data. 

B. BEHANDLINGSSTED

Nexum SA 

0536.362.389 

Rue Emile Francqui, 11 

1435 Mont-Saint-Guibert 

Belgium 

+32 10 86 19 00



Privacy@nexum.eu 

 

C. DATAKATEGORIER 

Som en del af vores aktivitet indsamler vi følgende data: 

- Kontaktdata 
- Faglige data 
- Adfærdsdata 

D. FORMÅL MED BEHANDLING 

1) Vedrørende kontaktdata 

Dine kontaktoplysninger giver os mulighed for; at inkludere dig i NEXUM-fællesskabet og dermed give dig 
adgang til information om de faglige aktiviteter vi arrangerer, at sende dig NEXUM-dokumentation og at 
tilmelde dig vores nyhedsbrev og vores træningsprogrammer. 

2) Vedrørende faglige data 

Dine professionelle data giver os mulighed for at tilbyde dig produkter og tjenester, hvis indhold er i 
overensstemmelse med din karrierevej, ambitioner og dine nuværende behov. 

3) Vedrørende adfærdsdata 

Dine adfærdsdata giver os mulighed for bedre at forstå din profil og vaner og dermed imødekomme dine 
behov. 

E. VARIGHED AF DATAOPBEVARING 

Dine data opbevares i den strengt nødvendige varighed, dvs. 

- når du deltager i vores træningsprogrammer: i en periode svarende til levetiden af din professionel e-
mailadresse. 

- når du viser interesse for vores tjenester: 3 år efter den 31. december, når du ikke reagerer på vores 
beskeder. 

Ved afslutningen af disse opbevaringsperioder sletter vi disse data. 

F. MODTAGERE AF DATA 

For at optimere kvaliteten og relevansen af vores produkter og tjenester, gør vi sommetider brug af 
underleverandører som er specialiseret inden for visse aktiviteter (kommunikation, optimering af vores 
hjemmeside, aktiviteter på sociale medier, administration og berigelse af vores database).  

Alle disse underleverandører er opført i en log over behandlingsaktiviteter, som vi vedligeholder internt. Vi 
udvælger omhyggeligt alle vores underleverandører og sikrer, at de lever op til samme niveau af data 
beskyttelses som det vi tilbyder dig (også selvom vores underleverandører er placeret udenfor fra Den 
Europæiske Union).  
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Til dette formål underskriver vi en kontrakt med hver af vores underleverandører, som angiver deres 
forpligtelser om beskyttelse af personoplysninger. Dine data vil under ingen omstændigheder bliver 
videresolgt. 

G. DATAOPDATERING 

For at opdatere vores database sletter eller retter vi alle unøjagtige data der henviser til dig. 

H. BESKYTTELSE AF DINE DATA 

Vi garanterer, at alle tekniske, organisatoriske og menneskelige foranstaltninger (firewalls, personlige 
adgangskoder, verifikationssystem, begrænset adgang til filer...) tages for at sikre beskyttelsen af dine data 
(især mod tab, misbrug, uautoriseret adgang eller modifikation og ødelæggelse). 

Lagringstilstanden og sikkerheds- og fortrolighedsforanstaltningerne for dine data er specificeret i et 
register over behandlingsaktiviteter udviklet og vedligeholdt internt. I tilfælde af brud på beskyttelse af 
dine personoplysninger giver vi Datatilsynet besked så hurtigt som muligt og om muligt senest 72 timer 
efter, at man er blevet opmærksom på det.  

Du er og forbliver dog eneansvarlig for at holde dine login-data (brugernavn, adgangskode osv.) fortroligt 
og sikkert. 

I tilfælde af tyveri eller misbrug af dine login-data bedes du straks informere os via e-mail på nedenstående 
adresse: Privacy@nexum.eu. 

I. DINE RETTIGHEDER 

I overensstemmelse med gældende lovgivning har enhver person involveret i behandlingen af 
personoplysninger ret til at: 

- få adgang til dennes data og hente dennes data som en kopi (let brugbart og tilgængeligt) 
- anmode om sletning af dennes data 
- ændre unøjagtige eller ufuldstændige data 
- anmode om en begrænset brug af dennes data 
- nægte brug af dennes data, herunder behandling til direkte markedsføringsformål 

Vi opfordrer til at sende en mail til Privacy@nexum.eu, såfremt du ønsker at gøre krav på dine data.  

Krav vil blive behandlet hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden for en måned efter 
modtagelsen af en anmodning. 

Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at enhver person, der er involveret i en sag om behandlingen af 
personoplysninger, har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis denne vurderer, at behandlingen af 
deres data udgør en overtrædelse af den gældende lovgivning vedrørende databeskyttelse. 

J. ÆNDRING AF VORES FORTROLIGHEDSPOLITIK 

Vores privatlivspolitik kan blive ændret for at sikre overholdelse af bestemmelserne i GDPR. 

Vi inviterer dig til regelmæssigt at tjekke vores hjemmeside for den seneste version af vores 
privatlivspolitik. 

Sidste ændringsdato: 18. februar 2020 
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