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1. INTRODUKTION
På Globalt Fokus’ hjemmeside benyttes ”cookies” til henholdsvis login og indsamling af webstatistik
til videre udvikling af hjemmesiden. Globaltfokus.dk benytter ikke personidentificerbare cookies.
Følgende cookiepolitik redegør for Globalt Fokus’ brug af cookies når du begår dig på sitet.

2. DATAANSVARLIG
2.1

Organisationen Globalt Fokus er ansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med
websitet www.globaltfokus.dk
Globalt Fokus
Rysensteensgade 3
København V, 1564
+4527213144
info@globaltfokus.dk

2.2

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik og behandlingen af dine oplysninger skal i første
omgang rettes til:
Kamilla Lindgren – PA for sekretariatslederen & ansvarlig for håndtering af persondata
E-mail: info@globaltfokus.dk
Tlf: 27213144

2.3

Globalt Fokus’ behandling af personoplysninger tager udgangspunkt i EUROPA-PARLAMENTETS OG
RÅ DETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af så danne oplysninger og om
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)
Ydermere: ”Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af så danne oplysninger”
(databeskyttelsesloven), som blev vedtaget d. 17. maj 2018.
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3. HVAD ER COOKIES?
3.1

En cookie er en tekstfil, som bliver lagret på din computer. På den måde kan websitet genkende din
computer. Vi opfordrer dig til at acceptere de cookies, vores hjemmeside anvender, da de hjælper os
til at forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies kan ikke bruges til at hente personlige
oplysninger om dig eller hente information fra din computer. Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt
cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette allerede eksisterende cookies, afhænger
fremgangsmåden af, hvilken type browser du anvender. Find en vejledning til at fjerne cookies
her: http://minecookies.org/.

4. HVAD ANVENDER GLOBALT FOKUS COOKIES TIL?
4.1

Når du anvender Globalt Fokus’ hjemmeside accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender
cookies til at analysere brugen af hjemmeside og forbedre brugeroplevelsen. Når du færdes på Globalt
Fokus’ hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedsbrev, tilmelder dig et af vores arrangementer, tilmelder
dig en eller flere af vores mailinglister, tilmelder dig en af vores arbejdsgrupper, søger vores pulje,
eller din organisation bliver medlem af Globalt Fokus, indsamler vi en række af personoplysninger om
dig, typisk navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, mail, organisatorisk tilhørsforhold og
lignende. Vi indsamler som ingen personfølsomme eller sensitive oplysninger om dig. De oplysninger
vi indsamler deles ikke med andre. Vi bruger dine oplysninger til flere forskellige formål, blandt andet
til at kunne administrere dit medlemskab, gennemføre arrangementer, behandle og forvalte
godkendte bevillinger, udsende nyhedsbreve og mails, samt forbedre vores hjemmeside. De
personoplysninger

vi

indsamler

om

dig,

behandles

i

overensstemmelse

med EU's

databeskyttelsesforordning og Databeskyttelsesloven.

5. SAMARBEJDSPARTNERE & TYPER AF COOKIES
5.1

Google Analytics bruges til at indsamle og analysere data om brugernes adfærd på vores
hjemmeside, herunder antallet af besøgende, hvorfra brugerne henvises til siden, hvilke sider der
kigges på og hvor længe, hvorvidt brugerne har besøgt siden før mv. Google får dermed adgang
til disse data.

5.2

Vores webbureau Høks har adgang til:
•

De oplysninger der gives ved tilmelding til arrangement (mail, navn, organisation, titel og
eventuelle andre informationer).

•
5.3

De oplysninger der gives ved tilmelding til nyhedsbrev (mail og navn).

Vores betalingsgateway Epay og indløser Clearhaus har adgang til de kreditkortoplysninger, der
gives ved betaling for tilmelding til arrangementer på vores hjemmeside.
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5.4

GlobaltFokus.dk:
Websitet Globaltfokus.dk benytter ikke personidentificerbare cookies. Dermed er det kun Google
Analytics, der behandler denne form for data.

5.5

Google Analytics
Herunder listet er de cookies, som Google analytics benytter i forbindelse med dataindsamling.
__utma
-

Levetid: Slettes automatisk efter 2 år.
Trafikmåling på Globalt Fokus’ hjemmeside og sporer, hver brugers antal besøg, og tidspunktet
for det første besøg, de tidligere besøg, og det aktuelle besøg (formentlig til dels for dobbelt
kontrol af disse oplysninger). Bruges til at adskille information mellem brugere og sessioner.
__utmb

-

Levetid: Slettes automatisk, når browseren lukkes. Eller efter 30 min
Bruges til at spore, hvor lang tid en session på Globaltfokus.dk vare. Fra et besøg starter, og til
besøget ca ender. Bruges til at bestemme nye sessioner/besøg.
__utmc

-

Levetid: Slettes automatisk, når browseren lukkes.
Denne cookie hjælper med at beregne, hvor lang tid et besøg tager ved at indsamle et tidsstempel
på det nøjagtige tidspunkt, når en besøgende forlader – arbejder sammen med __utmb.
__utmz

-

Levetid: Slettes efter 6 måneder.
Denne cookie fortæller os, hvordan personer finder frem til Globaltfokus.dk (søgemaskine,
søgeord, link).

6. RETTIGHEDER
Personer har ret til følgende i forbindelse med Globalt Fokus’ brug af data.
6.1

Indsigt:
Personer har til hver tid ret til indsigt i egne personoplysninger, som Globalt Fokus behandler.

6.2

Berigtigelse og sletning:
Personer har ret til anmodning om korrektion, supplerende behandling, sletning og/eller blokering af
egne personoplysninger, som Globalt Fokus behandler.
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6.3

Indsigelse:
Personer har ret til at blokerer behandling af egne personoplysninger i tilfælde af behandling baseret
på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel
6, stk. 1 (f) (legitim interesse).

6.4

Tilbagekaldelse af samtykke:
Personer har til hver tid ret til at tilbagekalde eget samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker
ikke lovligheden af behandling sket før dette.

6.5

Begrænsninger og skærpede forhold
Under særlige omstændigheder har personer ret til begrænset behandling af egne personoplysninger

6.6

Dataportabilitet: Personer har ret til at modtage egne personoplysninger gennem et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

7. KONTAKT I FORBINDELSE MED RETTIGHEDER
7.1

Personer kan skrive til info@globaltfokus.dk for udnyttelse af rettigheder.

8. KLAGER TIL DATATILSYNET
8.1

I tilfælde af utilfredshed med Globalt Fokus’ behandling af egne personoplysninger, skal klager
henvises til Datatilsynet.
Datatilsynet
Borgergade 28, 5 sal
København K, 1300
+4533193200
dt@datatilsynet.dk

Denne Cookiepolitik er baseret på CISUs Cookiepolitik á maj 2018
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