Persondatapolitik
Hos IKAS prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi
håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos eller samarbejder med IKAS eller
besøger vores hjemmeside
1. Dataansvarlig
IKAS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores oplysninger er følgende:
Institut for kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)
Olof Palmes Allé 13, 1. th.
8200 Aarhus N
Telefon: +45 8745 0050
E-mail: info@ikas.dk
CVR: 29228620
2. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger
De data IKAS indsamler og behandler, afhænger af formålet med dataindsamlingen.
2.1. Kunder
Hvis du er kunde hos IKAS, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger med det formål at kunne planlægge og gennemføre et survey samt efterfølgende tildele en akkrediteringsstatus, og dermed at kunne opfylde den aftale, vi har indgået med fx Danske Regioner, Apotekerforeningen o.l. Vi indsamler oplysninger
som ydernummer, virksomhedens navn, adresse, telefon, e-mail, CVR-nummer, samt kontaktoplysninger på
kontaktpersoner.
Retsgrundlaget for at behandle dine data er, at det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af den aftale, som
du er en part i, jf. Databeskyttelsesordningens Artikel 6, stk. 1, litra b.
2.2. Hjemmesidebruger
Hos IKAS bruger vi ligeledes cookies på hjemmesiden. Du kan læse mere om cookies her.
3. Dine rettigheder
Som kunde hos IKAS har du har ret til at vide, at vi har indsamlet oplysninger om dig, og ret til at vide og se
hvilke oplysninger, vi har indsamlet om dig. Du har desuden ret til at anmode om, at vi retter oplysninger om
dig, hvis du mener, de ikke er korrekte.
Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.
Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, som er den myndighed, der fører tilsyn med om reglerne om
databeskyttelse bliver overholdt.
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4. Videregivelse af personoplysninger
Hvis du er kunde hos IKAS kan vi i visse tilfælde videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere fx Danske Regioner o.l. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på IKAS vegne
og i overensstemmelse med vores formål og for at kunne gennemføre aftale om akkreditering.
5. Overførsel til tredjelande
IKAS overfører ikke personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).
6. Opbevaring
Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er relevant for IKAS’ forretningsformål.
7. Sikkerhed
IKAS arbejder løbende med sikkerheden, herunder med løbende at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
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