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Cookie- og privatlivspolitik for Dalum Landbrugsskole

Vi gør os umage for at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det indhold, der er mest relevant for
dig.
Dalum Landbrugsskole vil gerne tilbyde en overskuelig og brugervenlig hjemmeside med tilbud og
information, der er relevant for dig.
For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger
om, hvordan du og andre besøgende bruger vores hjemmeside. Informationerne bruges først og
fremmest til at forbedre brugervenligheden samt i det redaktionelle arbejde med at videreudvikle
hjemmesiden.
Nedenfor kan du læse om de oplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler dem samt hvem du kan
kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.
Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores privatlivspolitik, ligesom vi ikke
indsamler oplysninger, der kan henføres til dig uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan
undgå det.
Du accepterer nedenstående cookie- og privatlivspolitik, når du benytter dalumls.dk
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Du finder endvidere vores øvrige vilkår for benyttelse af Dalum Landbrugsskole nederst i cookie- og
privatlivspolitikken.

1.1

Cookie-politik

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre
vores indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette
dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke
informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. Der
anvendes ikke cookies ved brug af vores app.

1.2

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende
med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik. 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, risikerer du at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er
indhold, du ikke kan få adgang til.

1.3

Cookies på hjemmesiden

Følgende cookies er på
Navn

Formål

Udbyder

Sletning

BIGipServer#

Anvendes til at fordele trafikken på
hjemmesiden over flere servere for at
optimere svartider.

efteruddannelse.dk

Session

JSESSIONID

Bevarer brugertilstand på tværs af
sideforespørgsler.

efteruddannelse.dk

Session

_fbp

Anvendes af Facebook til at levere
forskellige reklametjenester,
herunder realtidsbud fra
tredjepartsannoncører.

dalumls.dk

1 dag

fr

Anvendes af Facebook til at levere
forskellige reklametjenester,
herunder realtidsbud fra
tredjepartsannoncører.

facebook.com

3 mdr.

GPS

Registrerer et unikt ID på
mobileenheder for at muliggøre
tracking baseret på geografisk GPS
lokation.

youtube.com

1 dag

IDE

Anvendes af Google DoubleClick til
at registrere og rapportere om
hjemmesidebrugerens handlinger
efter at have set eller klikket på en
af annoncørens annoncer. Formålet
er at måle effekten af en annonce

doubleclick.net

1 år
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samt at målrette annoncer til
brugeren .
NID

Registrerer et unikt ID, der
identificerer brugerens enhed ved
tilbagevendende besøg. ID'et
anvendes til at målrette annoncer.

google.com

6 mdr.

PREF

Registrerer et unikt ID, der
anvendes af Google til at føre
statistik over hvordan den
besøgende bruger YouTube videoer
på tværs af forskellige hjemmesider.

youtube.com

8 mdr.

test_cookie

Anvendes til at tjekke om brugerens
browser understøtter cookies.

doubleclick.net

1 dag

tr

Anvendes af Facebook til at levere
forskellige reklametjenester,
herunder realtidsbud fra
tredjepartsannoncører.

facebook.com

Session

VISITOR_INFO1_LIVE

Forsøger at estimere brugernes
båndbredde på sider med integreret
You Tube-video.

youtube.com

179 dage

YSC

Registrerer et unikt ID for at føre
statistik over hvilke videoer fra You
Tube brugeren har set.

youtube.com

Session

yt.innertube::nextld

Registrerer et unikt ID for at føre
statistik over hvilke videoer fra You
Tube brugeren har set.

youtube.com

Persistent

yt.innertube::requests

Registrerer et unikt ID for at føre
statistik over hvilke videoer fra You
Tube brugeren har set.

youtube.com

Persistent

yt-remote-castinstalled

Gemmer brugeren s video-afspillerpræferencer ved afspilning af en
indlejret YouTube video.

youtube.com

Session

yt-remote-connecteddevices

Gemmer brugeren s video-afspillerpræferencer ved afspilning af en
indlejret YouTube video.

youtube.com

Persistent

yt-remote-device-id

Gemmer brugeren s video-afspillerpræferencer ved afspilning af en
indlejret YouTube video.

youtube.com

Persistent

yt-remote-fast-checkperiod

Gemmer brugeren s video-afspillerpræferencer ved afspilning af en
indlejret YouTube video.

youtube.com

Session

yt-remote-session-app

Gemmer brugeren s video-afspillerpræferencer ved afspilning af en
indlejret YouTube video.

youtube.com

Session
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yt-remote-sessionname

Gemmer brugeren s video-afspillerpræferencer ved afspilning af en
indlejret YouTube video.

youtube.com

Session

gwcc

Uklassificeret.

dalumls.dk

3 mdr.

2

Persondatapolitik

Vi indsamler personhenførbare oplysninger.

2.1

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du
benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved
alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller
undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger
om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider du
klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster
informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Det vil typisk være i
forbindelse med oprettelse af login.

2.2

Sikkerhed

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer
dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede
faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores
brugeroplysninger håndteres sikkert.
Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at
der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes
og opbevares elektronisk. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som de
formål, de behandles til, afsluttes.
Det vil være nødvendigt for Dalum Landbrugsskole løbende at ændre behandlingen af
personoplysninger. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer
for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for "senest opdateret"
nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse
på vores website eller ved direkte besked.

2.3

Formål

Oplysningerne bruges til at lave statistik over bevægelser på websitet. Herudover anvender vi
oplysningerne til at optimere vores services og indhold. Ved log-in anvendes indhentede oplysninger
til at identificere dig, så de oplysninger der vises er relateret til dig og de aktiviteter du har på Dalum
Landbrugsskole.

2.4

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.
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2.5

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til
tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i
afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til optimering af websitet.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler
udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til
det. Vi anvender kun databehandlere i EU, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

2.6

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: Dalum Landbrugsskole på e-mail
dalumls@dalumls.dk eller telefon +45 66 13 21 30. Hvis du vil klage over vores behandling af dine
personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
Telefon: +45 66 13 21 30
Email: dalumls@dalumls.dk
Website: www.dalumls.dk
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