Cookiepolitik

Brug af cookies
Cookies, formål og relevans
CIRKLA – hjemmeside anvender enkelte sessionscookies.
Du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende CIRKLA hjemmeside.
Indsamling ved besøg på CIRKLA hjemmeside.
CIRKLA har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke
muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.
Når du har CIRKLA hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:
•
•
•
•

Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
hvilken browser du bruger,
om du bruger PC eller mobil,
dit domænenavn.

Når du browser på nettet, efterlader du dig et “elektronisk spor”, som afslører, hvor du har været.
Det spor opstår i kraft af, at din browser sender informationer til en server, f.eks. “Jeg vil gerne se
siden, der hører til adressen www.cirkla.dk.
De fleste browsere fortæller om deres fabrikat og versionsnummer, f.eks. Microsoft Internet
Explorer version 7.0. Serveren kan så returnere den side du har bedt om, således at den vises
korrekt med netop din browser.
Samtidig med at din browser beder om www.cirkla.dk sender den nogle andre informationer til den
pågældende server, herunder bl.a. din ip-adresse (din “adresse” på internettet). Serveren ved så,
hvor den side, som du har bedt om, skal sendes hen.
Formålet med indsamlingen
De oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan CIRKLA bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at
finde information på www.cirkla.dk.
CIRKLA kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du
hopper ind midt på hjemmesiden fra f.eks. en søgemaskine.
Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik,
som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af CIRKLA hjemmeside.
Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
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Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og
hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og
hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog
være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder
og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du
nederst på siden.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan
rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du
trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til
det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os,
hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige
forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger
vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som
muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre
indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge
kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi
for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet
om dig på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du
er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en
anden tjenesteudbyder.
Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et
almindeligt anvendt format.
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores
databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt
som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.
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Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i
forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte CIRKLA på:
Navn:

CIRKLA - Akademi for plastgenanvendelse

Adresse:

Klostermarken 3, 9550 Mariager

E-mail:

info@cirkla.dk

Telefon nr.

Tlf. +45 98 54 16 55

