Fredericia Idrætsdaghøjskoles
Persondatapolitik
k
Nedenfor finder du Fredericia Idrætsdaghøjskoles persondatapolitik beskrevet, som også dækker medlemmer af
Idræt i dagtimerne og Bevæg dig glad. Hvis du har spørgsmål til persondatapolitikken, kan du kontakte os på:






Fredericia Idrætsdaghøjskole
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia Danmark
Tlf: +45 75931621 eller +45 21251617
e-mail: iid@iid7000.dk
Hvilke oplysninger opsamles og hvorfor
Vi registrerer, hvis du ønsker at modtage vores månedlige nyhedsbrev.
Efterhånden som du bruger tid på vores hjemmesider, opsamler vi løbende oplysninger om dit besøg. Disse data
bruger vi til at analysere hvor lang tid der bruges på de forskellige sider, samt hvornår de besøges.
Analyserne bruger vi til at forbedre brugeroplevelsen for vores kunder, som besøger vores hjemmeside.
Når vi opsamler data passivt, betyder det ligeledes at vi på ingen måde kan identificere den enkelte person.
Følgende oplysninger indsamles om brugeren i forbindelse med bestilling af en gratis SEO-Analyse eller andre
forespørgsler:






Navn
Virksomhed
Telefonnummer
e-mailadresse
Hvor lang tid opbevares de
Vi opbevarer dine data i op til 2 år efter du sidst har været aktiv.
Hvordan opbevares data
Vi benytter “firewalls” for at beskytte vores interne datasystem og dine personoplysninger. En “firewall” er en
barriere, der skal forhindre uvedkommende adgang til systemet.

Hvem bruger oplysningerne
Alle oplysninger, der opsamles i forbindelse med brug af Fredericia Idrætsdaghøjskoles hjemmesider samt
medlemsregistringsprogrammet, Conventus, det være sig ved almindelig browsing, oprettelse eller ændring af
medlemskab anvendes kun af Fredericia Idrætsdaghøjskole. Vi videregiver således ikke oplysninger til tredjemand.
Indsigt og indsigelser
De oplysninger, der indtastes ved bestilling af en ydelse eller medlemskab hos Fredericia Idrætsdaghøjskole,
gemmes i vores systemer. Som registreret har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en
registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Hvis du ønsker at blive slettet fra vores register, skal du sende
et brev til ovenstående adresse eller via mail på iid@iid7000.dk. På samme måde opnås kontakt til den
dataansvarlige.
Cookies
En cookie er en lille tekstfil (et stykke data), som gemmes på din computer via din browser. Det er en udbredt teknik,
der bruges til at sætte os i stand til at give dig tilpassede informationer fra vores internetsider. Du kan indstille din
browser til at give dig besked, når du modtager en cookie, så du får mulighed for at acceptere det.

