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1.

INTRODUKTION

1.1

På CISUs hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle
webstatistik. I denne cookiepolitik kan du læse om CISUs brug af cookies i forbindelse med dit
besøg på CISUs hjemmeside.

1.2

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er EuropaParlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.
I tillæg hertil er ”Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger” (databeskyttelsesloven), som blev vedtaget d. 17. maj 2018.

2.

DATAANSVARLIG

2.1

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
CISU – Civilsamfund i Udvikling
Klosterport 4x, 3 sal
8000 Århus C
Tlf: 8612 0342
Mail: cisu@cisu.dk
CVR nr. : 19348407

2.2

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke
om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til:
Erik Vithner – sekretariatsleder
Mail: ev@cisu.dk
Tlf: 6915 1974
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3.

HVAD ER EN COOKIE?

3.1

En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din
computers harddisk eller dit mobile device. Cookies kan indeholde tekst og tal, herunder
fx datoer. Cookies er ikke programmer og indeholder ikke virus eller lignende skadelige koder.
Cookies kan kun indlæses af den adresse (hjemmeside), som de er gemt fra. Almindelige cookies,
som gemmes fra hjemmesiden, gemmes typisk fra den adresse, du kan se i browserens
adresselinje. En hjemmeside kan dog også indeholde fragmenter og oplysninger, som hentes fra
andre adresser end den, der vises i browserens adresselinje. Det kan fx være bannerreklamer
eller analyseværktøjer, men også almindeligt indhold. På denne måde kan der også gemmes
cookies

fra

andre

adresser

via

den

hjemmeside,

du

egentligt

besøger

–

såkaldte

tredjepartscookies.
3.2

Nogle cookies (såkaldte session cookies) gemmes kun i en browsersession, og de slettes, når
browseren lukkes ned. Andre cookies (såkaldte persistent cookies) gemmes i et nærmere
defineret tidsrum, og slettes først ved udløb af dette tidsrum.

4.

HVAD ER FORMÅLET MED COOKIES?

4.1

Cookies tjener til, at en hjemmeside kan gemme specifikke oplysninger hos brugeren, således at
hjemmesiden senere kan genkende brugeren eller indlæse disse oplysninger. Det kan fx være
login-oplysninger, oplysninger om tidligere besøg, og hvilke dele af hjemmesiden du har besøgt.

4.2

Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi
behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan
forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere
dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil
acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden
dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om
din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af
nærværende politik.

5.

HVILKE COOKIES BRUGER CISUs HJEMMESIDE?

5.1

Websitet gør brug af følgende cookies:
I forbindelse med datoen for dit sidste besøg: ”Dynamicweb.VisitDate”.
”Dynamicweb.VisitDate” er en persistent cookie. Den indeholder oplysninger om datoen for dit
sidste besøg på Websitet og bruges i forbindelse med statistik. Cookien har en levetid på 1 år, og
den slettes således 1 år efter dit sidste besøg på Websitet.
I forbindelse med tidligere besøg: ”Dynamicweb.VisitorID”.
”Dynamicweb.VisitorID” er en persistent cookie. Den indeholder et unikt ID, som du har fået ved
at besøge Websitet. Den bruges i forbindelse med statistik. Cookien har en levetid på 1 år, og
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den slettes således 1 år efter dit sidste besøg på Websitet.
Google Analytics
Navn: __utmz. Levetid: Slettes automatisk efter 180 dage.
Denne cookie fra Google benyttes til trafikmåling på vores hjemmeside og sporer, hvor den
besøgende kommer fra (søgemaskine, søgeord, link).
Navn: __utma. Levetid: Slettes automatisk efter 2 år.
Denne cookie fra Google benyttes til trafikmåling på vores hjemmeside og sporer, hver brugers
antal besøg, og tidspunktet for det første besøg, de tidligere besøg, og det aktuelle besøg
(formentlig til dels for dobbelt kontrol af disse oplysninger).
Navn: __utmb. Levetid: Slettes automatisk, når browseren lukkes.
Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende omtrent opholder sig på et
websted: når et besøg starter, og hvornår det ca ender. Hvis man ser på cookie
tilstandsændringer (fx ved hjælp af firecookie), vil du se, at disse ændres regelmæssigt. Disse
cookies udløber efter din session.
Navn: __utmc. Levetid: Slettes automatisk, når browseren lukkes.
Denne cookie hjælper med at beregne, hvor lang tid et besøg tager ved at indsamle et
tidsstempel på det nøjagtige tidspunkt, når en besøgende forlader webstedet.
Sociale medier
Der sættes desuden cookies fra AddThis.
6.

HVORDAN KAN JEG UNDGÅ BRUGEN AF COOKIES PÅ HJEMMESIDEN?

6.1

Uanset hvilken browser du benytter, kan du i browseren indstille, at denne ikke skal gemme
cookies. For nogle browsere kan du også indstille, at dette kun skal gælde for bestemte
hjemmesider.

7.

HVORDAN KAN JEG SLETTE COOKIES?

7.1

Du kan slette cookies i indstillingerne i din browser. Hjælp hertil findes enten i browseren eller
på de tilhørende hjemmesider. Herunder finder du links til vejledninger for de mest udbredte
browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

8.

DINE RETTIGHEDER

8.1

Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os
kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de
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formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt
som muligt.
8.2

Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de
personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt,
i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din
anmodning, kontakter vi dig.

8.3

Begrænsning af behandling
Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige
oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine
personoplysninger.

8.4

Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du
selv

har givet os) i

et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

(dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.
8.5

Indsigelsesret
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor
behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig
myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende
Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid
udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

8.6

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret
til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den
behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du
ønsker at tilbagekalde dit samtykke.
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud
i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre
elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til cisu@cisu.dk. Hvis vi er i tvivl
om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige
kommunikationsomkostninger er dette gratis.

8.7

Du kan skrive til cisu@cisu.dk, for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

8.8

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder.
Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Revideret d. 22-05-2018

9.

KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHED

9.1

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske
datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail:
dt@datatilsynet.dk

10.

OPDATERING AF DENNE POLITIK

10.1

CISU er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af
personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at
holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne
politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på
vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

10.2

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort
på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.
Denne politik er senest opdateret d. 22-05-2018
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