Privatpolitik og brug af cookies på Co-lumbus.dk
Hvad er cookies?
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende
med det formål, at kunne genkende den. Cookies kan ikke indeholde virus eller andre skadelige
programmer.
Sådan sletter eller blokerer du for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering
Formål med cookies på vores website:
Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site samt hvor længe hver session varer mv.
Hos Co-lumbus behandles personoplysninger med fortrolighed. Vi bruger kun personoplysninger i
overensstemmelse med persondataforordningen/databeskyttelsesloven.
Private browser indstillinger
Du skal være opmærksom på, at har du fravalgt lagring af alle cookies i din browser, kan dette have
virkning på hjemmesidens funktionalitet.
Cookies anvendt på hjemmesiden
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Læs Googles privatpolitik her.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.
Eksterne links
Der kan være tilfælde, hvor der linkes til eksterne sider og kilder. Co-lumbus er ikke ansvarlig for
privatlivspolitikken eller brugen af cookies på disse sider.
Samtykke
Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores privatlivspolitik.
Rettigheder
Behandler vi personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi
behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for
vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun
behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige
behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger
til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage
dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få
overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som finder på datatilsynets hjemmeside her

