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Privatlivspolitik  
 

STAFET FOR LIVET  
 

Denne privatlivspolitik indeholder informationer om, hvordan Kræftens Bekæmpelse som dataansvarlig behandler 

personoplysninger om deltagere og Fightere til Stafet For Livet. Privatlivspolitikken indeholder også et afsnit til 

dig, som vælger at tænde et lys på stafetterne samt sponsorer.  

 

Kapitlerne er følgende: 

 

1. Deltagere og Fightere på Stafet For Livet 

2. Tænd et lys 

3. Sponsorer 

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige og databeskyttelsesrådgiveren 

Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø, CVR: 55629013 er dataansvarlig for 

behandlingen af personoplysninger i forbindelse med Stafet For Livet. Du kan kontakte Kræftens Bekæmpelse på 

e-mail stafetforlivet@cancer.dk eller telefon 35 25 75 03.  

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: dpo@cancer.dk 

 

1. DELTAGERE OG FIGHTERE PÅ STAFET FOR LIVET 

 

I forhold til Kræftens Bekæmpelses elektroniske løsninger kan du kun tilmelde dig via stafetforlivet.dk og ikke via 

Stafet For Livet-app’en. Stafet For Livet-app’en er et spejl af de oplysninger, som er offentliggjort på 

stafetforlivet.dk. 

  

Denne del af privatlivspolitikken omfatter Kræftens Bekæmpelses behandling af personoplysninger generelt i 

forbindelse med, at du deltager som deltager eller Fighter på Stafet For Livet. 

 

DELTAGER:  

 

Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle om dig som deltager 

Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger, når du deltager i Stafet For Livet: 

  

- Navn 

- E-mail 

- Telefonnummer 

- Adresse 

- Deltagelseshistorik 

- Betalingsoplysninger 

- Billede (evt. din historie i forbindelse med billedet, f.eks. hvorfor du har valgt at deltage) 

- Video/lydoptagelse (evt. din historie i forbindelse med billedet, f.eks. hvorfor du har valgt at deltage) 

  

Hvor får vi dine oplysninger fra 

Som udgangspunkt indsamler vi oplysningerne fra dig. Hvis du er tilmeldt som en del af et hold, og er 

holddeltager, indsamles oplysninger om dig dog fra din holdkaptajn. Det er frivilligt, om holdkaptajnen vil oplyse 

navn, e-mail, telefonnummer, adresse og deltagelseshistorik på de øvrige deltagere på holdet. 

  

I nogle tilfælde modtager vi billeder og videooptagelser fra stafetterne taget af eksterne fotografer og 

filmselskaber, som vi har hyret til at tage billeder, videoer mv. på stafetterne. Kræftens Bekæmpelse tager også 

selv billeder på stafetterne.  

Formål med indsamlingen og behandlingen 

Vi indsamler og behandler personoplysningerne om dig som deltager for at kunne: 
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1. Behandle din tilmelding og sende dig praktisk information om den stafet, som du er tilmeldt (det drejer 

sig om følgende almindelige personoplysninger: navn, e-mail, telefonnummer, adresse, 

deltagelseshistorik, betalingsoplysninger, evt. billede samt evt. video/lydoptagelse) 

2. Sende evalueringsskemaer (det drejer sig om følgende almindelige personoplysninger: navn og e-

mailadresse)  

3. Sende nyhedsmails samt invitation til nye stafetter: Kontakte dig i forbindelse med vores nyheder 

angående Stafet For Livet, herunder information om personlige donationer, tænd et lys samt i 

forbindelse med vores almennyttige velgørende initiativer, f.eks. deltagelse i næste års Stafet For Livet, 

Landsindsamlinger, det frivillige arbejde eller i vores kampagner: (det drejer sig om følgende almindelige 

personoplysninger: navn og e-mailadresse) 

4. Synliggøre Stafet For Livet som årlig event f.eks. via billeder og video/lydoptagelse på Kræftens 

Bekæmpelses hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbreve (det drejer sig både om almindelige 

personoplysninger) 

 

Deling af dine personoplysninger 

Når du opretter en profil, vil dine profiloplysninger, herunder navn og eventuelt billede, blive vist på Stafet For 

Livet-App’en. Hvis du er holdkaptajn, vil din e-mailadresse også være synlig på Stafet For Livet-App’en i 24 timer 

fra login på rundetælleren.  

 

Kræftens Bekæmpelse kan offentliggøre billeder, videoer og billedtekster, på vores hjemmesider, sociale medier 

mv. som vi tager på stafetterne.  

 

Derudover overlader vi dine personoplysninger til databehandlere. 

 
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende: 

 

Formål 1: Behandle din tilmelding og betaling samt sende dig praktisk information om den stafet, som du er 

tilmeldt 

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger, er vores aftale med dig om din 

deltagelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). 

 

I forhold til dine betalingsoplysninger behandler vi dem i henhold til bogføringsloven 

(databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). 

  

Formål 2: Sende evalueringsskemaer 

Når du har deltaget i Stafet For Livet sender vi dig efterfølgende et evalueringsskema. Dette gør vi på baggrund 

af vores legitime interesse i forbedre arrangementerne. (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 

 

Formål 3: Sende nyhedsmails samt invitation til nye stafetter 

Vi kontakter dig i forbindelse med vores nyheder angående Stafet For Livet, herunder information om personlige 

donationer, tænd et lys samt i forbindelse med vores almennyttige velgørende initiativer, f.eks. deltagelse i næste 

års Stafet For Livet, deltagelse i foredrag, Landsindsamlinger, det frivillige arbejde eller i vores kampagner. Dette 

gør vi på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede kendskabet til Kræftens Bekæmpelses budskaber og 

arrangementer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 

 

Formål 4: Synliggøre Stafet For Livet som årlig event 

Vi offentliggør navn, holdnavn og e-mail på stafetforlivet.dk og i Stafet For Livet-app’en. Dette gør vi på baggrund 

af vores legitime interesse i at synliggøre Stafet For Livet og for at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber, 

herunder muligheden for sponsorater (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 

  

Hvis vi tager et billede (foto eller video) af dig, er karakteren af og formålet med billedet afgørende for, hvilket 

retsgrundlag vi bruger. Dertil tager vi altid højde for, hvorledes de afbildede personer fremstilles, og i hvilken 

sammenhæng billedet anvendes.  

 

Hvis formålet med billedet er at sætte fokus på arrangementet dvs. Stafet For Livet og Kræftens Bekæmpelses 

vedtægtsbestemte formål, er udgangspunktet, at vi tager og bruger billeder på baggrund af vores legitime 

interesse i at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).  
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Hvis formålet med billedet er at sætte dig i fokus og fortælle din historie, indhenter vi dit samtykke til vores brug af 

billedet (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Hvis det er et barn, som er i fokus på billedet og 

barnet er under 15 år, indhentes der samtykke fra forældrene (hvis delt forældremyndighed, skal begge forældre 

samtykke). Hvis barnet er over 15 år, indhentes samtykket fra barnet selv. 

 

I nogle tilfælde videregiver vi billeder (foto eller video) af dig til andre, f.eks. pressen, samarbejdspartnere mv.  

Hvis formålet med videregivelsen sker i henhold til vores vedtægtsbestemte formål eller til at sætte fokus på 

arrangementet Stafet For Livet, sker videregivelsen på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede Kræftens 

Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis vores behandlingshjemmel 

er baseret på et samtykke, indhenter vi dit samtykke til videregivelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, 

stk. 1, litra a). 

Varighed for behandlingen af dine personoplysninger: 

Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i 5 år fra indbetalingstidspunktet.  

  

Vi opbevarer de personoplysninger vi modtager i forbindelse med din tilmelding i 3 stafetsæsoner, efter den 

stafetsæson du senest har deltaget i, det vil sige 3 år fra din seneste deltagelse. Dette gør vi for at kunne 

kontakte dig og sende dig nyhedsbreve, evalueringer samt praktisk information om stafetten du deltager i. 

  

Billeder (foto eller video) gemmes i op til 5 år fra indsamlingstidspunktet.  

 

 

Dine rettigheder – DELTAGER 

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af 

dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Dine rettigheder omfatter følgende: 

• Ret til at trække dit samtykke tilbage: Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Det kan ske ved at 

sende en e-mail til os til stafetforlivet@cancer.dk Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ 

indvirkning. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af 

samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden 

lovlig basis. 

• Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Anmod om at få 

indsigt i dine personoplysninger 

• Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige 

personoplysninger fuldstændiggjort. 

• Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, 

inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger. Anmod om at få slettet dine 

personoplysninger 

• Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger 

begrænset. 

• Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine 

personoplysninger: Du har altid denne ret til indsigelse, hvis behandlingen sker med henblik på direkte 

markedsføring. 

• Ret til dataportabilitet: 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 én 

dataansvarlig til en anden. 

• Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af 

personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk hvor du også kan finde yderligere information om dine 

rettigheder som registreret. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende: Carl Jacobsens vej 35, 2500 

Valby, tlf.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk. 
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Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på stafetforlivet@cancer.dk. Du kan gøre brug af dine øvrige 

rettigheder ved at kontakte os på persondata@cancer.dk. 

 

 

FIGHTER:  

 

Der gøres særligt opmærksomt på, at det er frivilligt at iføre sig den gule Fighter T-shirt, dvs. du bestemmer selv, 

hvorvidt du ønsker at bære den gule Fighter T-shirt til dit Stafet For Livet arrangement. Det har ingen betydning 

for din deltagelse som Fighter, om du bærer t-shirten eller ej. 

Når du bærer den gule Fighter T-shirt er det synligt for omverdenen, at du er en Fighter, dvs. at du har eller har 

haft kræft. 

 

Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle om dig som Fighter 

Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger, når du deltager som Fighter i Stafet For Livet: 

  

- Navn 

- E-mail 

- Telefonnummer 

- Adresse 

- Deltagelseshistorik 

- Billede (evt. din historie i forbindelse med billedet, f.eks. hvorfor du har valgt at deltage) 

- Video/lydoptagelse (evt. din historie i forbindelse med billedet, f.eks. hvorfor du har valgt at deltage) 

- Helbredsoplysninger (oplysning om at du har eller haft kræft, og derfor er en Fighter) 

  

Hvor får vi dine oplysninger fra 

Vi modtager som udgangspunkt dine personoplysninger fra dig.  

 

I nogle tilfælde modtager vi billeder og videooptagelser fra stafetterne taget af eksterne fotografer og 

filmselskaber, som vi har hyret til at tage billeder, videoer mv. på stafetterne. Kræftens Bekæmpelse tager også 

selv billeder på stafetterne. 

  

Formål med indsamlingen og behandlingen 

Vi indsamler og behandler personoplysningerne om dig som Fighter for at kunne: 

  
1. Behandle din tilmelding og sende dig praktisk information om den stafet, som du er tilmeldt (det drejer 

sig om følgende almindelige personoplysninger: navn, e-mail, telefonnummer, adresse, 

deltagelseshistorik samt følsomme personoplysninger som følge af din deltagelse som Fighter, herunder 

størrelse på Fighter T-shirt)  

2. Sende evalueringsskemaer (det drejer sig om almindelige personoplysninger i form af navn og e-

mailadresse samt følsomme personoplysninger som følge af din deltagelse som Fighter) 

3. Sende FighterNyt samt invitation til nye stafetter (det drejer sig om almindelige personoplysninger i form 

af navn og e-mailadresse samt følsomme personoplysninger som følge af din deltagelse som Fighter) 

4. Kontakte dig i forbindelse med vores øvrige nyheder om vores almennyttige velgørende initiativer: (det 

drejer sig om følgende almindelige personoplysninger: navn og e-mailadresse) 

5. Synliggøre Stafet For Livet som årlig event f.eks. via billeder og video/lydoptagelse på Kræftens 

Bekæmpelses hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbreve (det drejer sig både om almindelige og 

følsomme personoplysninger som følge af din deltagelse som Fighter) 

 

Deling af dine personoplysninger 

Kræftens Bekæmpelse kan offentliggøre billeder, videoer og billedtekster, på vores hjemmesider, sociale medier 

mv. som vi tager på stafetterne.  

 

Derudover overlader vi dine personoplysninger til databehandlere. 
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Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende: 

 

Formål 1: Behandle din tilmelding og sende dig praktisk information om den stafet, som du er tilmeldt 

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine almindelige og følsomme personoplysninger i 

forbindelse med din tilmelding er dit udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a 

og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.). 

Formål 2: Sende evalueringsskemaer 

Når du har deltaget i Stafet For Livet sender vi dig efterfølgende et evalueringsskema, det gør vi på baggrund af 

det samtykke, du giver i forbindelse med din tilmelding til Stafet For Livet (databeskyttelsesforordningen artikel 6, 

stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, 

stk. 1, litra a.). Din eventuelle besvarelse af spørgeskemaet bygger på dit særskilte udtrykkelige samtykke, som vi 

indhenter i forbindelse med evalueringen. (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og 

databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a). 

 

Formål 3: Sende FighterNyt samt invitation til nye stafetter 

Vi sender dig nyhedsbreve relateret til din deltagelse som Fighter, herunder invitation til næste års stafet 

(databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. 

databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a). 

 

Formål 4: Kontakte dig i forbindelse med vores øvrige nyheder om vores almennyttige velgørende initiativer 

Vi kontakter dig i forbindelse med vores øvrige nyheder om vores almennyttige velgørende initiativer, f.eks. 

deltagelse i foredrag. Dette gør vi på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede kendskabet til Kræftens 

Bekæmpelses budskaber og arrangementer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 

 
Formål 5: Synliggøre Stafet For Livet som årlig event  
Hvis vi tager et billede (foto eller video) af dig, er karakteren af og formålet med billedet afgørende for, hvilket 
retsgrundlag vi bruger. Dertil vil vi altid tage højde for, hvorledes de afbildede personer fremstilles, og i hvilken 
sammenhæng billedet anvendes.  
 
Hvis formålet med billedet er at sætte fokus på arrangementet, dvs. Stafet For Livet, og Kræftens Bekæmpelses 
vedtægtsbestemte formål, er udgangspunktet, at vi tager og bruger billeder på baggrund af reglen omkring 
offentliggørelse og for at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 9, 
stk. 2, litra e, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).  
 
Hvis formålet med billedet er at sætte dig i fokus og fortælle din historie, indhenter vi dit samtykke til vores brug af 
billedet (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, 
litra a). 
 
Hvis du er Fighter og er under 18 år, indhenter vi altid samtykke til billeder (foto eller video). Det gør vi, idet der er 
et særligt beskyttelseshensyn. Hvis du er over 15 år, indhenter vi samtykket fra dig. Hvis du er under 15 år, 
indhenter vi samtykke fra forældrene (hvis delt forældremyndighed, skal begge forældre samtykke) 
(databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). 
 
I nogle tilfælde videregiver vi billeder (foto eller video) af dig til andre, f.eks. pressen, samarbejdspartnere mv. Vi 
videregiver kun billeder efter indhentelse af dit udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 9, 
stk. 2. litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). 
  
Varighed for behandlingen af dine personoplysninger: 
Vi opbevarer de personoplysninger vi modtager i forbindelse med din tilmelding i 2 stafetsæsoner, efter den 
stafetsæson du senest har deltaget i, det vil sige 2 år fra din seneste deltagelse 
.  
Billeder (foto eller video) gemmes i op til 5 år fra indsamlingstidspunktet.  
  
 

 

Dine rettigheder - FIGHTER 

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af 

dine rettigheder, skal du kontakte os. 
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Dine rettigheder omfatter følgende: 

• Ret til at trække dit samtykke tilbage: Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Det kan ske ved at 

sende en e-mail til os på stafetforlivet@cancer.dk. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen 

negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. 

Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden 

det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis. 

• Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Anmod om at få 

indsigt i dine personoplysninger 

• Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige 

personoplysninger fuldstændiggjort. 

• Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, 

inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger. Anmod om at få slettet dine 

personoplysninger 

• Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger 

begrænset. 

• Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine 

personoplysninger: Du har altid denne ret til indsigelse, hvis behandlingen sker med henblik på direkte 

markedsføring. 

• Ret til dataportabilitet: 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 én 

dataansvarlig til en anden. 

• Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af 

personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk hvor du også kan finde yderligere information om dine 

rettigheder som registreret. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende: Carl Jacobsens vej 35, 2500 

Valby, tlf.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

 

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på stafetforlivet@cancer.dk. Du kan gøre brug af dine øvrige 

rettigheder ved at kontakte os på persondata@cancer.dk. 

 

2. TÆND ET LYS 

 

Når mørket falder på, tænder vi lys til støtte for dem, der kæmper mod kræften eller til minde om dem, vi har 

mistet til kræft. 

 

Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle om dig: 

Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger, når du tænder et lys til Stafet For Livet: 

  

- Navn 

- Adresse  

- Telefonnummer 

- E-mailadresse 

- Betalingsoplysninger 

 

Hvor får vi dine oplysninger fra 

 

Vi får dine oplysninger fra dig i forbindelse med din tilmelding. 

  

Formål med indsamlingen og behandlingen 

Vi indsamler og behandler personoplysningerne om dig som for at kunne: 

 

håndtere dit bidrag (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, e-mail, 

telefonnummer, betalingsoplysninger). 

https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/indsigtsanmodning/
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https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/sletteanmodning/
https://www.cancer.dk/om-os/privatlivspolitik/sletteanmodning/
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Deling af dine personoplysninger 

Vi offentliggør dine personoplysninger, navn og personlig hilsen på vores hjemmesider samt på selve stafetten. 

Derudover overlader vi dine personoplysninger til databehandlere. 

  

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger er vores aftale med dig om at tænde 

lys (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). 

 

I forhold til dine betalingsoplysninger behandler vi dem i henhold til bogføringsloven 

(databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). 

  

Varighed for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i 5 år fra indbetalingstidspunktet.  

  

Dit tændte lys, herunder din personlige hilsen samt navn på den du mindes eller støtter, slettes efter 1 år. 

 

Dine rettigheder – TÆND ET LYS 

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af 

dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Dine rettigheder omfatter følgende: 

• Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Anmod om at få 

indsigt i dine personoplysninger 

• Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige 

personoplysninger fuldstændiggjort. 

• Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, 

inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger. Anmod om at få slettet dine 

personoplysninger 

• Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger 

begrænset. 

• Ret til dataportabilitet: 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 én 

dataansvarlig til en anden. 

• Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af 

personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk hvor du også kan finde yderligere information om dine 

rettigheder som registreret. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende: Carl Jacobsens vej 35, 2500 

Valby, tlf.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på persondata@cancer.dk. 

 

3. SPONSORER 

 

Dette kapitel omfatter privatpersoner og enkeltmandsvirksomheder, som sponsorerer deltagere, hold eller en 

stafet på Stafet For Livet. 

  

Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle om dig som sponsor 

Vi indsamler følgende kategorier af personoplysninger: 

  

- Navn 

- E-mail 
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- Telefonnummer 

- Adresse 

- Betalingsoplysninger 

- Firmanavn  

 

Hvor får vi dine oplysninger fra 

Vi indsamler dine oplysninger fra dig. 

  

Formål med indsamlingen og behandlingen 

Vi indsamler, behandler og videregiver oplysningerne om dig for at kunne: 

 

1. Administrere dit sponsorat. 

2. Sende dig spørgeskemaer vedr. din motivation mv. for at støtte Stafet For Livet.  

3. Offentliggøre dit navn eller firmanavn på stafetforlivet.dk og Stafet For Livet-app’en, hvis du har ønsket 

dette. 

 

Deling af dine personoplysninger 

Hvis du ønsker det, offentliggør vi dit navn eller firmanavn på vores hjemmeside stafetforlivet.dk og i Stafet For 

Livet-app’en. 

 

Derudover overlader vi dine personoplysninger til databehandlere. 

  

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende: 

 

Formål 1: Administrere dit sponsorat 

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger er vores aftale med dig om dit 

sponsorat (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). 

 

I forhold til dine betalingsoplysninger behandler vi dem i henhold til bogføringsloven 

(databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Andre oplysninger behandler vi i 2 år efter din seneste 

henvendelse. Dette gør vi på baggrund af Indsamlingsloven, da vi anser dig for at have en særlig tilknytning til 

foreningen, hvorfor vi har en legitim interesse i at bevare oplysningerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, 

stk. 1, litra f). 

 

Formål 2: Sende dig spørgeskemaer vedr. din motivation mv. for at støtte Stafet For Livet. 

Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i fortsat 

at motivere firmaer til at støtte Stafet For Livet, og at sprede Kræftens Bekæmpelses budskaber 

(databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 

 

Formål 3: Offentliggøre dit navn eller firmanavn på stafetforlivet.dk og Stafet For Livet-app’en, hvis du har ønsket 

dette. 

Vores grundlag for offentliggørelsen er dit ønske om offentliggørelse samt vores legitime interesse i at samle 

penge ind til kræftsagen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 

  

Varighed for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi sletter dine oplysninger ud fra følgende forhold: 

 

Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i 5 år fra indbetalingstidspunktet. 

  

Personoplysninger, som er offentliggjort på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside stafetforlivet.dk og Stafet For 

Livet-app’en, slettes efter 1 år. 

 

Vi opbevarer andre oplysninger i 2 år efter din seneste henvendelse 

 

 
Dine rettigheder - SPONSOR 



Dato for udgivelse 3. marts 2023 

 

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af 

dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Dine rettigheder omfatter følgende: 

• Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Anmod om at få 

indsigt i dine personoplysninger 

• Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige 

personoplysninger fuldstændiggjort. 

• Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, 

inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger. Anmod om at få slettet dine 

personoplysninger 

• Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger 

begrænset. 

• Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine 

personoplysninger: Du har altid denne ret til indsigelse, hvis behandlingen sker med henblik på direkte 

markedsføring. 

• Ret til dataportabilitet: 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 én 

dataansvarlig til en anden. 

• Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af 

personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk hvor du også kan finde yderligere information om dine 

rettigheder som registreret. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende: Carl Jacobsens vej 35, 2500 

Valby, tlf.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på persondata@cancer.dk. 
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