COOKIEOG PRIVATLIVSPOLITIK
Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer,
mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den og huske indstillinger. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller
blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at websitet ikke fungerer
optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Læs mere om de cookies der bruges på hjemmesiden og om hvordan du ændre dit
samtykke og/eller trækker dit samtykke tilbage: Læs mere
Generelt
Der indsamles samtykke-ID, tekniske oplysninger om din enhed, dit IP-nummer og
geografisk placering.
Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger
hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med
lovgivningen.
Formål
Cookies på hjemmesiden har nødvendig/teknisk formål.
Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og
vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at
angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan
desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også
tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de
oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: solomet@gmail.com. Hvis du vil klage
over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage
kontakt til Datatilsynet.
Webudgiver
Solomet
Granvænget 49
7800 Skive
Tlf: 26110444
Mail: solomet@gmail.com
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