Ekstern persondatapolitik
Politik for behandling af personoplysninger, som afgives, når ved anvendelse af VODA’s
hjemmeside og tjenester.
VODA’s indsamling af dine personoplysninger.
Vi indsamler personoplysninger, hvor du har givet forudgående samtykke hertil på VODA’s
hjemmeside eller andre WEB tjenester.
Hvornår sker indsamlingen?
Brug af tjenester på f.eks. VODA’s hjemmeside eller WSP’en, såsom anmodning om at VODA
kontakter dig, forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.
Hvilke oplysninger indsamles?
De personoplysninger, som VODA-indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din emailadresse, og lignede identitetsoplysninger samt loginoplysninger, hvis du tildeles sådanne
i forbindelse med udnyttelse af VODA’s tjenester.
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Fuglesangsalle 16
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VODA’s videregivelse af dine personoplysninger.
Dine personoplysninger vil ikke, uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse,
medmindre der er hjemmel hertil i lov. VODA hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til
markedsføringsmæssige formål.
Behandling hos tredjepart.
VODA kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere at software, website hosting, backup sikkerhed og
opbevaring. Dine personlysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, instrueret af VODA til at behandle din
personoplysninger på VODAs vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som
oplysningerne er indsamlet til.
VODA forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt og sikrer, at de ikke behandles i strid
med persondataloven.
Lagring af personoplysninger.
VODA opbevarer kun dine personoplyser, så længe dette er nødvendigt for opfyldelse af de formål, til hvilket dine
personoplysninger er indsamlet.
VODAs brug af cookies.
På hjemmesiden gøres der brug af ” cookies”. En cookie er en lille ”tekstfil” som gemmens i din webbrowser når du surfer på
nettet og bruger hjemmesiden, det sikrer at den fungerer rent teknisk. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv.
En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige
programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes stort set af alle websites.
Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Hvis du ønsker VODA berigtiger eller sletter de personoplysninger, som er indsamlet om dig, kan du henvende dig til os.
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