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Denne hjemmeside udbydes af

Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk
Pejtervej 14, 9560 Hadsund
(cvr.nr. 18718685, tlf. 9858 5765 og mail mail@v-s-v.dk).
Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk har udformet denne politik for at oplyse dig om, hvordan
vores hjemmeside fungerer og hvilke persondata Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk
automatisk indsamler på hjemmesiden.

Indsamlede persondata
Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk anvender to typer af persondata, som vi modtager fra
dig:
-

Den information, som vores hjemmeside automatisk indsamler
Den information, du selv afgiver til os

Persondata, som vores hjemmeside automatisk indsamler
Alle er velkomne til uden vederlag at anvende vores hjemmeside.
Når du browser på vores hjemmeside, registrerer vi din IP-adresse (dvs. din computers internetadresse) og
anden standard brugsinformation, herunder om de dele af vor hjemmeside, du besøger, men ikke din emailadresse.
Denne information kan ikke henføres til din person, men alene til din computer.
Informationen indsamles for at vi kan registrere hvilke dele af vores hjemmeside, du besøger, og hvor lang
tid du opholder dig på hjemmesiden. Formålet er at måle antallet af besøgende, den gennemsnitlige
besøgstid og hvilke dele af hjemmesiden, som oftest anvendes. Informationen vil således gøre det muligt for
Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk at optimere og eventuelt revidere hjemmesiden eller dele af
denne i overensstemmelse med brugernes registrerede adfærd.

Cookies
Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværks hjemmeside anvender en standardteknologi, der
betegnes som cookies.
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Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt på din computer, tablet eller smartphone, når du
besøger hjemmesiden. Filerne indeholder ingen personlige oplysninger, og informationerne vil derfor
være anonyme. De kan ikke indeholde virus.
Formålet med en cookie er at indsamle informationer om, hvordan vores hjemmeside anvendes, og
at sikre, at brugernes besøg på hjemmesiden kan foregå ubesværet.
Vores cookies afslører og indeholder ingen identificerbare eller personlige data. Endvidere kan
cookies ikke læse informationen på din computer eller arbejde sammen med andre cookies på din
computers harddisk.
Den information, vi indhenter, fortæller os, hvordan brugerne manøvrerer på vores hjemmeside, og
vil derudover kunne vise os, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.

Ønsker du ikke at modtage cookies eller vil du slette dem
Hvis du ønsker det, kan din browser indstilles således, at du ikke modtager cookies. Slår du cookiesfunktionen fra, medfører det, at hjemmesiden forhindres i at fungere optimalt. Du vil således måske
ikke være i stand til at opnå den fulde brug af alle denne hjemmesides funktioner og informationen
herpå.
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.
Ønsker du undgå cookies eller at slette dem, kan du få vedledning hertil på
http://minecookies.org/cookiehandtering.

Google Analytics (trafikmåling)
Hjemmesiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge
cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tredjeparts-cookies
Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Veddum-Skelund-Visborg
Kraftvarmeværk har ingen kontrol med indholdet på tredjemands hjemmesider og er ikke ansvarlig
for disse hjemmesiders persondatapolitik eller de persondata, de udtrykkeligt eller automatisk måtte
indsamle.
Den brug, du foretager af sådanne hjemmesider, er undergivet de pågældende tredjemænds
betingelser og vilkår, herunder deres regler om persondata. Vi opfordrer dig til at læse disse.
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Den information, du selv afgiver til os
Læs om vores politik for privatlivsbeskyttelse af den information, du selv afgiver til os, her.

Muligheder for afgivelse af information via hjemmesiden
På hjemmesiden har du bl.a. mulighed for:
1. At hente relevante formularer til udskrivning, udfyldelse og indsendelse pr. post, ved
aflevering på vores kontor eller via mail som vedhæftet fil.
2. At udfylde elektroniske formularer, som du kan sende til os direkte fra hjemmesiden.
3. At logge dig på ”Dine egne sider” og selv gennemføre opdatering af personoplysninger.

Beskyttelse af personoplysninger
Vi opfordrer dig til selv at tage alle forholdsregler med henblik på at beskytte dine persondata, mens
du er på internettet.
Data indtastet i hjemmesidens formularer, herunder kontaktformular fremsendt via hjemmesiden, er
beskyttet af SSL-kryptering og kan ikke læses af tredjemand.
E-mails sendt via (det åbne) internet til Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk er muligvis ikke
krypteret. Derfor anbefaler Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk, at man ikke sender
personlige oplysninger via e-mail.
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 nærværende retningslinjer
for behandling af personoplysninger.

10. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger
om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
-

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
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-

-

-

Du har i 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.
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 dine oplysninger til direkte
markedsføring.
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 du
finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage over behandlingen af dine personoplysninger
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores
behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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