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I forbindelse med dine aktiviteter med Central Denmark EU Office opbevarer vi
personoplysninger om dig, som du selv oplyser os om. CDEU indhenter som udgangspunkt ikke
herudover oplysninger om dig.
De oplysninger, som CDEU opbevarer og behandler er typisk navn, adresse, telefonnummer,
emailadresse, arbejdssted, stilling o.lign.
CDEU videregiver ikke uden dit samtykke personoplysninger til tredjepart.
Formålet med at opbevare og behandle information er at kunne varetagen dialogen og
samarbejdet med dig. CDEU anvender oplysningerne til at kommunikere med dig, fremsende
oplysninger, som vurderes relevant for dig, udsende nyhedsbreve og til at tilvejebringe et
erfarings- og statistikgrundlag for CDEU’s virke og resultater.
Oplysningerne opbevares indtil de ikke længere er nødvendige, hvorefter de slettes. Perioden
afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaringen, og det er derfor ikke
muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationerne slettes.
Som samarbejdspartner med CDEU har du naturligvis alle de rettigheder, som gældende
lovgivning tilskriver dig, herunder at blive informeret om hvilke oplysninger CDEU opbevarer
om dig samt at kræve oplysninger rettet eller slettet. Hvis du ikke ønsker, at CDEU skal
indhente og opbevare oplysninger om det, undlader vi naturligvis det.
CDEU er ansvarlig for indhentning og behandling af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål
vedrørende indhentning eller behandling af oplysninger om dig, bedes du skrive til os på
info@centraldenmark.eu. Samme adresse kan benyttes, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger,
vi opbevarer om dig, eller ønsker disse rettet eller slettet.
CDEU sørger for fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse
af alle oplysninger, som vi indhenter og behandler.
Udover muligheden for at klage direkte til CDEU via ovenstående e-mailadresse, er du også
berettiget til at klage til Datatilsynet.

Cookiepolitik
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og
forbedre vores indhold på siden. 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.
Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at
genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette indhold. Cookies kan ikke
indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Central Denmark EU Office - Avenue de Tervueren 35 - 1040 Bruxelles - +32 22 30 87 32 - info@centraldenmark.eu - centraldenmark.eu

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning:
http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil indhold kunne blive mindre relevante for dig. Du kan
desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få
adgang til.
Websitet kan indeholde cookies fra tredjeparter herunder Google Analytics.

