
Privatlivspolitik i Far-app 
Komiteen for Sundhedsoplysning vil gerne have, at du er tryg ved at bruge vores app. Derfor har vi en 
klar politik om at behandle de oplysninger, du giver os, ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv - og 
naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området. 
 
DE INDSAMLEDE OPLYSNINGER 
Følgende oplysninger indsamles: 

o Email 
o Kodeord 
o Barnets navn 
o Barnets køn 
o Barnets fødselsdato og tidspunkt 
o Fødselsvægt (ikke påkrævet) 
o Fødselslængde (ikke påkrævet) 
o Lokationer ifm. ”tril med baby”  

 
Ifm. ”tril med baby”, kan du vælge at lade app'en få adgang til din lokation på din mobiltelefon. I 
givet fald lagres oplysningerne lokalt på din telefon, og vi har ikke adgang til disse oplysninger. 
 
Vi behandler således navnlig almindelige, ikke-følsomme personoplysninger om dig.  
 
PERIODE FOR OPBEVARING 
Vi gemmer din data, indtil du beder os om at slette.  
Husk derfor altid at eksportere din dagbog. 
 
FORMÅL  
Personoplysningerne behandles med henblik på at filtrere appens indhold til at være det mest 
relevante for dig i forhold til dit barns alder. 
 
RETSGRUNDLAG  
Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke og med hjemmel i 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.  
 
VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER 
Komiteen for Sundhedsoplysning videregiver ikke din data til andre, men data overlades til vores 
databehandlere 
 
OPBEVARINGSSTED 
Dine personoplysninger opbevares på servere i Danmark. 
 
RET TIL AT TILBAGEKALDE SAMTKKE  
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at slette din konto. 
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af 
dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette 
tidspunkt. 
 
DINE RETTIGHEDER 
Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Du er berettiget til 
at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt til i bl.a. følgende tilfælde at få 
personoplysninger om dig selv slettet; hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at 
opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, hvis du har gjort indsigelser 



mod behandlingen, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller hvis 
personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i medfør af lovgivningen. 
 
Du kan opnå begrænsning af behandling af dine afgivne personoplysninger. Du er tillige berettiget 
til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til Gravid – mens du 
venter appen (dataportabilitet), Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af 
dine personoplysninger. 
 
  
Henvendelse om dine rettigheder kan ske til Komiteen for Sundhedsoplysning til Rasmus Møller Helbo 
på kfs@sundkom.dk. 
 
Hvis du ønsker at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk 
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