DANSK TEATERS COOKIE-POLITIK
1. Generelt
Denne cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke
ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen
indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies der lagres på
din computer ved besøg på Dansk Teaters hjemmeside: www.danskteater.org.

1.1. Hvad er en cookies?
En cookie er en lille fil som mange hjemmesider bruger til at indsamle forskellige oplysninger om
dig. Den lægges på din computer/tablet/telefon, når du besøger en hjemmeside.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies i din browser. Ønsker du ikke at modtage cookies
fra danskteater.org, kan du i de fleste nyere browsere vælge avancerede cookieindstillinger under
internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.
Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.
En del cookies bidrager til at optimere din oplevelse på hjemmesider og du kan derfor opleve at
siden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til, hvis du blokerer for
cookies.

2. Hvilke cookies gemmer vi?
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og
forbedre vores indhold.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre
brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og
hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

2.1. Tekniske cookies / funktions-cookies
Vi sætter cookies på din hjemmeside for at forbedre din brugeroplevelse, når du bevæger dig rundt
på siden. Tekniske cookies indsamler ikke persondata.

2.2. Cookies til statistik
Vi bruger cookies for at fastlægge, hvem der besøger vores website, samt til at føre demografiske
og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og
tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker.
Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger.

2.3. Personaliserede cookies

Personaliserede cookies indsamler oplysninger ved at følge med dig rundt på hjemmesiden.
Der er ikke tale om at indsamle oplysninger om din færden for at bruge det til markedsføring, men
bruges til at give dig mere målrettet og relevant indhold.
Ved at bruge vores hjemmeside har du givet samtykke til at vi må lægge disse cookies.

3. Tredje parts cookies / Videregivelse af oplysninger
Vi benytter herudover 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 eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig
beskyttelse.
Oversigt over tredjeparter:


Google Analytics
Udbyder: Google Analytics
Formål: Bruges til at måle trafikken på siderne.



Mailchimp
Udbyder: Mailchimp
Formål: Tilmelding og udsendelse af nyhedsbrev.

4. Periode for opbevaring
Oplysninger 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.

5. 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.

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: post@danskteater.org. Hvis du
vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage
kontakt til Datatilsynet.

7. Sletning
Du kan slette dine cookies. I Internet Explorer slettes cookies under menuen ”Funktioner” ->
”Internetindstillinger” -> ”Slet cookies”.

8. Udgiver
Hjemmesiden ejes og publiceres af:
Dansk Teater
Vartov 27, opg. D, 1. sal
1463 København K
Telefon: 70 27 07 07
E-mail: post@danskteater.org

