PERSONDATAPOLITIK
Som organisation prioriterer vi din databeskyttelse højt. Hvad enten du er samarbejdspartner, gæst på
vores hjemmeside eller på anden måde er i kontakt med os, indsamler og behandler vi altid personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger. Du kan læse nærmere om, hvordan vi behandler
dine personoplysninger nedenfor.
Vores persondatapolitik er inddelt i nedenstående afsnit
1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
2. Energifonden Skives behandling af personoplysninger om
2.1. Besøgende på hjemmesiden
2.2. Samarbejdspartner
2.3. Sikkerhed
2.4. Rettigheder.
1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Energifonden Skive
Kåstrupvej 22
7860 Spøttrup
CVR: 33599056
info@energifondenskive.dk
Læs mere om Energifonden Skive.
2. Energifonden Skives behandling af personoplysninger
2.1 Besøgende på hjemmesiden
Vores hjemmeside anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes af din browser, når du
besøger en hjemmeside. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies. Den er heller ikke et program, og kan ikke indeholde virus.
På Energifonden Skive hjemmesider anvender vi kun få cookies, til trafiksporing og til enkelte tekniske
forhold.
Trafiksporing gennem Google Analytics:
På hjemmesiderne indsamler vi statistik over, hvordan brugerne anvender websitet og hvordan de er
kommet hertil. Så kan vi følge med i, hvad der måske kan gøres bedre. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, hvor den enkelte maskine ikke kan identificeres. Oplysningerne kan derfor
heller ikke bruges til at identificere dig som enkeltperson.
2.2 Samarbejdspartner
Energifonden Skive behandler personoplysninger om samarbejdspartnere til en række formål, herunder:
• Deltagelse ved arrangementer
• Udsendelse af invitationer, nyheder og publikationer
• Facilitering af innovationssamarbejder og projektudvikling
• Sikre at vores oplysninger om dig er ajourførte
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De personoplysninger, som vi behandler om vores samarbejdspartner, er navn, titel, firma, adresse,
mail og telefonnummer. Samt billeder indsamlet i forbindelse med arrangementer og events. Oplysningerne indsamles, når du giver dem til os.
Videregivelse:
Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart, medmindre du specifikt har givet samtykke til det.
Sletning af personoplysninger:
Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål (2.2). Statistiske data kan dog behandles og opbevares
længere i anonymiseret form.
2.3 Sikkerhed
Vi behandler alle data fortroligt og efter de gældende regler i persondatalovgivningen.
Kun de af vores medarbejdere, som er direkte afhængige af oplysningerne for at kunne udføre deres
arbejde, har adgang til dine oplysninger. Alle personer, der arbejder med vores samarbejdsplatform,
er underlagt tavshedspligt.
Energifonden Skive kan dog give udvalgte IT-samarbejdspartnere adgang til at arbejde med systemer
indeholdende personoplysninger, hvis årsagen ligger i support og udvikling af vores IT-systemer samt
hjemmesider.
2.4 Dine rettigheder
Du kan til enhver tid få indsigt i de persondata, du har oplyst til os. Du har endvidere ret til at gøre
indsigelse mod indsamlingen og behandling af dine oplysninger. Du kan herudover kræve, at vi sletter,
blokerer eller korrigerer oplysningerne.
Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, og du kan til enhver tid tilbagekalde
eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger.
Hvis du ønsker indsigt i eller mulighed for at korrigere dine persondata, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et afgivet samtykke, kan du kontakte os på info@energifondenskive.dk.
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