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Cookies 

”Accepter cookies fra denne hjemmeside” 

Vi anvender cookies til at registrere din færden på vores hjemmeside, samt til at understøtte 

indmeldelsesfunktionen på siden.  

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser 

___________________________________________________________________________ 

 

Persondatapolitik 

MDR indsamler og behandler kun oplysninger der er nødvendige og tilstrækkelige for dit medlemskab her 

hos os eller i forbindelse med sager. Følgende er en beskrivelse af de typer af oplysninger som vi indsamler 

og behandler. 

Formålet med vores indsamling og behandling af dine personoplysninger kan skyldes flere formål: 

Hvis du ønsker at blive medlem hos MDR, eller allerede er medlem, behandler vi de nødvendige 

personoplysninger om dig 

1) Formålet med behandlingen  

I forbindelse med administration af dit medlemskab, indhentes og registreres der oplysninger om 

dig. Formålet er at vi skal kunne servicere dig bedst muligt som medlem. Vores medlemsservice 

består for eksempel i, at vi forhandler overenskomster på vores medlemmers vegne, ligesom vi 

yder individuel rådgivning. Vi tilbyder desuden kurser gennem AOF-onlinekurser, og du kan 

eventuelt opnå medlemsfordele for eksempel i form af rabatter med vores samarbejdspartnere.  

2) Hvilke oplysninger behandles 

Når du melder dig ind i MDR, registrerer vi en række oplysninger om dig, for eksempel dit navn, 

telefonnummer, e-mail og hvor i DR du arbejder. Sådanne oplysninger kaldes ”almindelige 

oplysninger”. 

 

Vi registrerer desuden dit cpr.nr, som er en ”fortrolig oplysning", fx til brug for indberetning af dit 

kontingent til SKAT. 

 

I forbindelse med dit medlemskab videregiver vi oplysning om dette til DRløn, da din 

kontingentindbetaling til MDR varetages af DRløn, så længe du er ansat i DR. 

Endelig udgør det forhold, at du er medlem af MDR en ”følsom oplysning”.  

 

Hvis vi yder konkret rådgivning til dig, fx gennemgang af din ansættelseskontrakt, eller spørgsmål i 

relation til din arbejdssituation i DR, er det som udgangspunkt alene MDR, der har adgang til de 

persondata, der behandles som følge af den konkrete rådgivning. Alene hvis en specifik sag fx 

videresendes til MDR’s advokat i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), så får FH også adgang til 

de yderligere persondata. Du vil altid modtage information om, at din sag behandles i FH.  
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MDR’s tillidsrepræsentanter kan ligeledes få behov for at behandle personoplysninger som led i 

varetagelsen af deres hverv. Det kan fx være i forbindelse med fagforeningsaktiviteter eller 

lønoplysninger.  

Dine oplysninger tilknyttet dit medlemskab behandles med hjemmel i persondataforordningen art. 6, stk. 1, 

litra a. Der gives adgang til behandling af personoplysninger til opfyldelse af en aftale som du er part i, eller 

handlinger på baggrund af din anmodning om medlemskab forud for indmeldelse i foreningen. 

 


