
JIDs behandling og opbevaring af data. 

JID lægger stor vægt på, at dine oplysninger opbevares og registreres på en 
sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde i overensstemmelse med den gældende 
lovgivning. Der er dog en række oplysninger, som vi har pligt til at udveksle og 
registrere. 

Her kan du læse mere om hvordan vi bruger, registrerer og opbevarer dine data. 

Data som vedrører dit medlemskab af JID: 

Når du indmelder dig i JID afgiver du en række oplysninger om din person og dine 
forhold. De oplysninger indsamler og opbevarer JID. Oplysningerne bruges kun af JID 
og vi bruger dem til administrationen af dit medlemskab. Vi behandler og opbevarer 
dine data ud fra den lovgivning, der gælder. 

Når vi behandler en henvendelse fra dig – fx fordi du anmoder om en service – 
indsamler vi en række oplysninger, som du selv afgiver til os som del af dit 
medlemskab eller behandlingen af en ansøgning fra dig. 

Andre oplysninger – fx oplysninger om dine arbejdsforhold og indkomst – bliver 
indsamlet via vores årlige lønstatistik. Det er frivillige, hvorvidt man vil deltage i JIDs 
lønstatistik. 

Alle de oplysninger JID indhenter, registreres og opbevares i overensstemmelse med 
Lov om behandling af personoplysninger. Som fagforening har vi, efter vores 
vedtægter, pligt til at foretage indsamling og registrering, og vi skal derfor ikke 
indhente dit samtykke til at registrere og opbevare disse data, når det relaterer sig til 
dit medlemskab af JID. 

JID videregiver kun de oplysninger om dig, der følger af loven, fx oplysninger til SKAT 
for at du kan få fradrag for dit kontingent. 

Samtykke og tilbagekaldelse 

Hvis vi skal bruge andre oplysninger, end dem, der følger af foreningens vedtægter 
eller lovgivning, skal vi indhente dit skriftlige samtykke. Det kan fx være tilfælde, hvis 
du vil have dit navn i medlemsbladet i forbindelse med indmeldelse eller ved jobskifte. 
I de tilfælde indhenter vi altid et særskilt skriftligt samtykke til indhentelse og 
offentliggørelse af oplysninger. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Indhentelsen 
og opbevaringer sker alene til det formål, der fremgår af samtykket. 

JID indsamler, registrerer og opbevarer alene oplysninger, der enten følger direkte af 
lovgivningen eller af et skriftlig samtykke fra dig. 

 


