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Privatlivspolitik
A. Cookies
En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør
det muligt for vores hjemmeside at genkende din computer og samle
information om, hvilke sider og funktioner, du besøger på siden. De fleste
virksomheder benytter cookies at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden.
Men cookies kan hverken se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller
om computeren bruges af en eller flere personer.
De øger heller ikke risikoen for virus eller andre skadelige programmer på din
computer.
Cookies til statistik
Denne hjemmeside anvender cookies.
Vi bruger dem udelukkende til statistiske formål og gemmer dem i en måned.
Ved at klikke ok på bjælken nederst på hjemmesiden, har du accepteret dette.
Afvis eller slet cookies
Du kan altid afvise eller slette cookies på din computer via indstillingerne i din
browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du
bruger. Hvis du afviser cookies fra vores hjemmeside, skal du være opmærksom på, at vores hjemmeside så ikke længere kan huske de valg, du foretager.
B. Beskyttelse af personoplysninger
I forbindelse med tilmeldinger til kursus og nyhedsbrev beder vi om personlige
oplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cpr-nummer og om
evt. særlige ønsker til diæt og indkvartering.
Disse oplysninger bruger vi til at registrere din tilmelding, dokumentation
ift. det statstilskud, som skolen er anerkendt til at få pr. august 2020, til så vidt
muligt opfylde ønsker om særlig diæt og indkvartering, og til at maile dig
nyheds-breve og oplysninger om skolens tilbud.
Vi opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt iht. persondataloven. Vi har klare procedurer for, hvordan vi håndterer dine personlige
oplysninger. Vi gemmer dem i aflåste skabe og på computere med begrænset
adgang, som er placeret i kontrollerede omgivelser.
Overførslen af oplysninger via internettet er dog aldrig 100% sikker. Vi kan
derfor ikke garantere for sikkerheden af dine oplysninger eller påtage os

ansvaret for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysningerne eller
misbrug af dem, når data sendes og opbevares elektronisk.
Du afgiver derfor dine personlige oplysninger på egen risiko.
Håndtering af dine oplysninger
Vi udleverer ikke dine oplysninger til andre, med mindre du udtrykkeligt har
givet tilladelse til det - undtagen hvis vi forpligtet til det for at overholde en
retslig forpligtelse, f. eks. med henblik på beskyttelse mod svindel o. lign.
Vi opbevarer dine oplysninger i fem år iht. bogføringsloven, men sletter dine
oplysninger tidligere, hvis du beder om det og anden lovgivning ikke forhindrer
det. Ønsker du, at vi sletter dine oplysninger, skal du give os besked ved at
sende en e-mail til info@rudestrandhojskole.dk
Dine rettigheder
Datatilsynet definerer begrebet ”behandling af oplysninger” som bl.a.:
”indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller
ændring, selektion, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling
eller enhver anden overladelse, sammenstilling eller samkøring samt blokering, sletning eller tilintetgørelse”.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til
dig.
Viser det sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller
blokeret.
Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
Ønsker du dette, skal du give os besked ved at sende en e-mail til
info@rudestrandhojskole.dk
Iht. persondataloven har du mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig.
Se: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/
Ændringer i vores privatlivspolitik
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af
personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at
opdatere og ændre disse retningslinjer for behandling af personoplysninger.
Tidspunktet for seneste opdatering vil altid stå øverst på dette dokument om
vores privatlivspolitik.

