Sådan behandler vi dine oplysninger
I forbindelse med din tilmelding og deltagelse på vores kurser, indsamler og behandler vi
personoplysninger om dig.
Nedenstående personer er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger:
Kurser udenfor København:
Jagtakademiet I/S
Jan Lindberg
Klintevej 23
4654 Fakse Ladeplads
Tlf.: 20723516
CVR:32637329
Kurser i København:
JagttegnDK ApS
Stephan Hrynczuk
Galionsvej 20, 2th
1437 Kbh K
Tlf.: 30959025
CVR:28656483
Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor kommer de fra?
Vi indsamler og behandler de person oplysninger, du selv angiver i forbindelse med tilmeldingen til
et kursus.
I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt dit CPR nummer.
Vi indhenter ingen andre oplysninger om dig fra trediepart.
Vi opbevarer kun oplysningerne så længe kurset du er tilmeldt ikke er afsluttet. I forhold til CPR
nummer, slettes dette så snart tilmelding og godkendt kursusdeltagelse til Naturstyrelsen, har
fundet sted.
Hvad bruger vi dine personoplysninger til
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, med mindre det er nødvendigt af
hensyn til kursets gennemførelse er relevant, jf. lovgivning.

I forbindelse med jagttegnskurset, videregives alene dit CPR nummer til naturstyrelsen uden andre
personoplysninger, medmindre at du har oplyst en anden bopælsadresse end angivet i
folkeregistret. I givet fald oplyses alene adressen i sammenhæng med CPR nummer.
Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandlingsaftaler i henhold til regler
herom.
Den oplyste indberetning af CPR nummer til Naturstyrelsen, er ufravigelig for at kunne opnå Dansk
jagttegn herunder aflæggelse af obligatorisk jagtprøve.
Dine rettigheder
Som kursist hos jagtakademiet har du i henhold til persondataforordningen ret til retten til at
anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af
behandling vedrørende dig, eller til at gøre indsigelse mod behandling.
Samtykke til at behandle personoplysninger kan på ethvert tidspunkt trækkes tilbage. En
tilbagetrækning af samtykke har ingen betydning for lovligheden jagtakademiets behandling af
personoplysninger forinden tilbagetrækningen.
Du skal dog være opmærksom på, at vores behandling af personoplysningerne er nødvendig for, at
du kan være kursist hos jagtakademiet, og at vi kan betjene dig.
Datatilsynet der behandler klager over persondataforordningen, kan kontaktes jf.
kontaktoplysningerne nedenfor:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 3319 3200
Email: dt@datatilsynet.dk
Viderebehandling af personoplysninger til et andet formål

Såfremt Jagtakademiet agter at viderebehandle personoplysningerne til et andet formål end det,
hvortil de er indsamlet, giver Jagtakademiet forud for en sådan viderebehandling oplysning om
dette andet formål, og andre relevante oplysninger.

