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Notat om behandling af personoplysninger på HK Privats ekstraordinære 
kongres 2022 
 
Indledning 

 
HK Privat ser frem til at byde vores delegerede, observatører, tilhører, politikere, gæster og ansatte velkommen til 
HK Privats ekstraordinære kongres 2022. 
 
Kongressen kan ikke afvikles uden at der behandles personoplysninger om dem, der deltager i kongressen. HK 
Privat lægger vægt på, at denne databehandling sker på en gennemsigtig og sikker måde.  
 
Her kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi behandler, om formålet og de relevante regler. Du kan 
også læse om dine rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig. 
 

HK Privat behandler disse personoplysninger om deltagerne på HK Privats ekstraordinære 
Kongres 2022 
 

• Navn 

• Afdeling/sektor  

• Fagforeningsmedlemsskab 

• Beslutninger på kongressen 

• Billed- og videooptagelser fra kongressen 

• Kontaktinformationer og ønsker til kost. Oplysningerne vil blive delt med hotellet og restauranter så dine 
fødevarepræferencer og allergener kan overholdes.  

 

Formål og retsgrundlag 
 
Billed- og videooptagelser fra den ekstraordinære kongres 
 
Når der optages video med lyd og billeder fra kongressen samt tages fotografier, indebærer det en behandling af 
personoplysninger om deltagerne i kongressen, deres fagforeningsmæssige tilhørsforhold og deres synspunkter. 
Denne behandling af personoplysninger sker imidlertid udelukkende til journalistisk formål med henblik på at 
udbrede kendskabet til kongressens forløb og beslutninger til offentligheden. HK Privat er en sektor med stor 
samfundsmæssig betydning. Det er i samfundets interesse, at der rapporteres fra kongressen.  
 
Behandling af personoplysninger, som udelukkende finder sted med et journalistisk formål, er i det væsentlige 
undtaget fra databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det følger af § 3, stk. 8 i 
databeskyttelsesloven sammenholdt med artikel 85 i databeskyttelsesforordningen, der netop har til formål af 
afveje hensynet til informations- og ytringsfrihed overfor hensynet til persondatabeskyttelse.    
 
Deltagerlister 
 
Deltagerlisterne fra HK Privats ekstraordinære kongres 2022 vil kun blive delt internt i HK Privat. Denne interne 
behandling af oplysninger om de deltagernes navne, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og sektor/afdeling kan 
ske med hjemmel i artikel 9, stk. 2 litra d i databeskyttelsesforordningen, som led i HK´s legitime 
fagforeningsaktiviteter og i artikel 6, stk. 1, litra c.  
 
I lighed med tidligere vil centrale personer fra de andre overenskomstbærende fagforeninger og fremtrædende 
politikere også deltage i HK Privats kongres. De vil fremgå af deltagerlisterne og programmet. Denne behandling 
af personoplysninger vil ske med hjemmel i artikel 9, stk. 2. litra e, da de som led i deres hverv tydeligvis har 
offentliggjort oplysninger om deres fagforeningsmæssige og/eller politiske tilhørsforhold i den brede offentlighed. 
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Der er endvidere hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f, da interessen for de pågældende i ikke at stå på deltagerlisten 
med disse oplysninger ikke har nogen særlig vægt, når oplysningerne i forvejen er offentlig kendte og HK Privats 
interesse i en fyldestgørende deltagerliste er således mere tungtvejende. 
 
Også i denne sammenhæng er der i øvrigt et væsentligt hensyn til informations- og ytringsfriheden, da vores 
gæster deltager for at dele deres politiske synspunkter og deltager som repræsentanter for de fagforeninger, de 
er en del af. 
 
Beslutninger på kongressen 
 
Alle beslutninger vil indgå i en beslutningsprotokol, der bliver lagt på kongresplatformen og på HK Privats kongres 
hjemmeside efter forhandlingerne. Denne behandling af personoplysninger sker udelukkende til journalistisk 
formål med henblik på at udbrede kendskabet til kongressens forløb og beslutninger til offentligheden. Behandling 
af personoplysninger, som udelukkende finder sted med et journalistisk formål, er i det væsentlige undtaget fra 
databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det følger af § 3, stk. 8 i databeskyttelsesloven 
sammenholdt med artikel 85 i databeskyttelsesforordningen, der netop har til formål af afveje hensynet til 
informations- og ytringsfrihed overfor hensynet til persondatabeskyttelse. 
 
Beslutningerne behandles også internt i HK Privat, hvor behandlingen er hjemlet i artikel 9, stk. 2 litra d i 
databeskyttelsesforordningen, da det sker som led i HK Privats legitime fagforeningsaktiviteter og i artikel 6, stk. 
1, litra c, da HK Privat i henhold til foreningsretlige grundsætninger og fastpraksis i henhold til ”Love for HK Privat” 
er forpligtet til at dokumentere kongressens beslutninger.   
 
Der er gjort opmærksom på kameraovervågning på bordene i kongressalen. Da der er sat kameraer op, der 
sender live fra kongressen og optager billeder og lyd fra salen, skal overvågningen ske inden for rammerne af tv-
overvågningsloven, det er for at leve op til kravene i § 3, stk. 1 i tv-overvågningsloven.  
 

Stemningsbilleder på kongresplatformen og på social væg 
Deltagerne på kongressen kan dele billeder af hinanden på kongressen via kongresplatformen. HK Privat er 
dataansvarlig for disse stemningsbilleder. HK Privats hjemmel til behandlingen er databeskyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1 litra f (interesseafvejningsreglen). Der tages billeder med det formål at reportere fra landsmødet. 
 
Indsigelse fra kongresdeltager vedrørende billeder på kongresplatformen 
Hvis kongresdeltager A har delt et billede, hvor kongresdeltager B fremgår og kongresdeltager B ikke ønsker, at 
billedet skal fremgå af appen og tilkendegiver dette, så skal HK Privat fjerne billedet hurtigst muligt, da der efter 
indsigelse fra kongresdeltagere ikke længere vil være hjemmel til at have billedet i appen.  
 
Henvendelse kan ske i bureauet eller på mail hkprivat@hk.dk  
 

Dine rettigheder 
Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder: 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret, samt en række yderligere oplysninger. 
  

Ret til berigtigelse (rettelse) 

• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
  

Ret til sletning 

• I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle 
sletning indtræffer. 
 

Ret til begrænsning af behandling 

• Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

• Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine personoplysninger – 
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende 
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

https://www.hk.dk/privatkongres22
https://www.hk.dk/privatkongres22
mailto:hkprivat@hk.dk
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Ret til indsigelse 

• Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod HK Privats behandling af dine personoplysninger. Du kan 
også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring. 

  

Ret til at transmittere oplysninger (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 uden 
hindring. 

  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder 
på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 
Du er velkommen til at kontakte os først, så vi kan undersøge, om vi kan komme dig i møde i forhold til det, som 
du er utilfreds med. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Datatilsynet fastlægger 
selv rækkevidden af deres tilsynskompetencer i forhold til behandling af personoplysninger til journalistisk formål. 

 

Mere information  
Hvis du har spørgsmål til, hvordan HK Privat behandler dine personoplysninger på kongressen, er du altid 
velkommen til at kontakte HK’s databeskyttelsesrådgiver, Anton Gramstrup Larsen. 

• På mail: DPO@hk.dk  

• På telefon: 2128 6977 

• Ved brev: HK Privat, Weidekampsgade 8, 2300 København S, att. ”databeskyttelsesrådgiver” 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
mailto:DPO@hk.dk

