
 

 

 

EKSTERN PERSONDATAPOLITIK 
Når du kontakter Museum Nordsjælland – hvad enten det er personligt, pr. telefon, e-mail eller brev – vil 

det sommetider indebære, at du afgiver personoplysninger til os i en eller anden grad. Det kan f.eks. 
være navn, adresse, e-mail eller telefonnummer, men det kan også dreje sig om mere følsomme 
oplysninger som f.eks. kontooplysninger eller familieforhold. Den dataansvarlige for dine 
personoplysninger er: Museum Nordsjælland, Frederiksgade 9, 3400 Hillerød, email: post@museumns.dk  

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler og opbevarer persondata, som du afgiver til os. 

Hvilke persondataoplysninger indsamler og behandler vi? 
Museum Nordsjælland indsamler og behandler oplysninger om dig, når du: 

• Henvender dig med genstande eller danefæ til vores historikere og arkæologer 

• Henvender dig til vores Arkiv med henblik på at afgive eller modtage historiske oplysninger 

• Henvender dig for at købe en af museets publikationer 
Henvender dig med forespørgsel, reklamation eller feedback 

• Sender os en jobansøgning eller et CV 

Oplysningerne omfatter almindeligvis identitets- og kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, 
telefonnummer og e-mailadresse. Sender du os en jobansøgning eller CV omfatter oplysningerne typisk 
også din uddannelsesmæssige baggrund og arbejdshistorik m.v. 

Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere den ydelse, du efterspørger.  

Hvem videregiver vi personoplysninger til? 
Vi videregiver kun oplysninger til interne afdelinger.  

Dog videresendes oplysninger, der relaterer til viderebehandling af genstande og Danefæ på andre 
museer. 

Hvor og hvor længe gemmer vi dine personoplysninger? 
Hvis du søger job hos Museum Nordsjælland, slettes persondata, så snart det aktuelle job er besat. 
Uopfordrede ansøgninger behandles, men gemmes ikke ved afslag. 

 
 
Kontakt 
Museum Nordsjælland forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets 
fred. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik, eller til hvordan vi bruger dine 

personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på: post@museumns.dk 

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysning, kan du kontakte Datatilsynet, 
Borgergade 28, 5, 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk. 
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