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PRIVATLIVSPOLITIK 

 
Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan RejseSpecialisten med varemærkerne MyEducation, 
EuroStudy International og Cultural World Programs (“vi” eller “os”) behandler dine personoplysninger. 
 
1. DATAANSVARLIG 
 
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er: 
 
RejseSpecialisten Aps  
Axeltorv 6,1  
1609 Copenhagen V  
Tel. +4570273011  
Email: info@rejsespecialisten.dk  
Web: www.rejsespecialisten.dk  
CVR: 19043231 
 
2. BESKRIVELSE AF 

BEHANDLINGEN Formål 

 
Markedsføring/Information. 
 
Personoplysninger anvendes til information samt markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores 

kommunikation med dig samt vores samarbejdsorganisationer i udlandet på baggrund af dine interesse- og 

fokusområder samt sende dig relevant information i form af bl.a. nyhedsbreve. 
 
Kategorier af personoplysninger  
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  
Almindelige personoplysninger:  
- Navn, adresse, e-mail, telefonnummer  
- Køn 
 
- Oplysninger om din alder, beskæftigelse, interesser, forventninger samt personlige forhold omkring familie, 
venner etc. du har opgivet os i forbindelse med din ansøgning.  
- Kopi af pas samt fødselsattest.  
- Lægeattest samt lærerudtagelser 
 
Kilder  
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:  
- Direkte fra dig  
- Fra læge og lærer samt andre relevante kilder  
- Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige 
 
Behandlingsgrundlag  
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag: 
 
- Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser for RejseSpecialisten Aps og 
vores samarbejdspartnere).  
De legitime interesser, vi forfølger, er for; 
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- at kunne målrette vores kommunikation mod målgrupper, som ud fra en statistisk betragtning anses for 
særligt relevante i forhold til at finde eksempelvis velegnet værtsfamilie samt værtsskole i modtagerlandet.  
- at vurdere, om du rent faktisk opfylder kravene for optagelse i vores programmer  
- at komme i dialog med potentielle kunder med henblik på indgåelse af aftale om optagelse i vores programmer  
- Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af den kontrakt, som du er part i) 
 
- Artikel 6.1.c (nødvendig for at RejseSpecialisten Aps kan overholde retlige forpligtelser i forhold til indberetning og 

dokumentation overfor flyselskaber, samarbejdspartnere i udlandet, andre offentlige myndigheder og ambassader, 

samt pligtmæssig afgivelse af oplysninger til Finanstilsynet  
b) Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme oplysninger")  
- Artikel 9.2.a (samtykke)  
- Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares) 
 

Modtagere  
Vi kan dele dine personoplysninger med: 
 
Flyselskaber, leverandører og partnere fra hele verden som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed. 
 

Opbevaring  
Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 
 
- Oplysninger indsamlet som grundlag for at kontakte dig slettes senest fem år efter de er indsamlet 
 
- Hvis du anmoder os om ikke at kontakte dig igen, opbevarer vi oplysning herom i fire år fra vores seneste kontakt med 

dig. Vi opbevarer i så fald alene de oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at vi ikke kontakter dig igen. 
 

3. KONSEKVENSER VED BEHANDLINGEN 
 

Vi behandler indledningsvist oplysninger om dit navn, adresse og telefonnummer samt statistiske/demografiske 

data for de segmenter, du - baseret på dine karakteristika (primært din adresse) - formodes at tilhøre med henblik 

på at vurdere, om det er sandsynligt, at du er i målgruppen for vores ydelser og dermed vurdere, om vi vil forsøge 

at kontakte dig. Det vil i praksis betyde, at vi muligvis ikke kontakter dig, selv om du reelt falder inden for 

målgruppen, eller at vi kontakter dig, selv om du reelt falder uden for målgruppen. 
 

4. OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS 
 

Vi vil overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Vi vil kun overføre dine personoplysninger til 
det land, du skal rejse til. 

 

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er 
fornødne garantier på plads, hvis der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, som følger af nedennævnte: 
 

• Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter 
godkendt af kompetente myndigheder. 

 

5. PLIGTMÆSSIG INFORMATION 
 

De oplysninger, vi behandler om dig, er nødvendige for, at vi kan levere en fagligt forsvarlig og korrekt rådgivning 
og ophold til dig i udlandet. Det er frivilligt, om du giver os oplysningerne; men hvis du ikke giver os korrekte og 
fyldestgørende oplysninger, vil det være til hinder for, at vi kan levere den aftalte service, og dermed er det ikke 
muligt at deltage i programmet. 
 

6. DINE RETTIGHEDER 
 

Du har følgende rettigheder: 
 

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 
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• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine 
personoplysninger begrænset. 

 

• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug 
for direkte markedsføring 

 

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit 
samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen 
foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 

 

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

 

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed - i Danmark vil det være Datatilsynet, 
Borgergade 28, 1300 København K - se mere på www.datatilsynet.dk. 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på info@rejsespecialisten.dk. 
 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til 

dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med 

behandlingsaktiviteterne. 

 

København d. 17. maj 2018 
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