
Privatlivspolitik 

Denne erklæring om cookies blev sidst opdateret den 7. juni 2019 og gælder for borgere i det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde. 

1 Indledning 

Vores hjemmeside, http://nogetpsyk.anywair.dk (i det følgende benævnt “hjemmesiden”) bruger cookies 
og andre relaterede teknologier (for nemheds skyld kaldes alle teknologier for “cookies”). Cookies er også 
placeret af tredjeparter, vi har engageret på siden. I nedenstående dokument informerer vi dig om brugen 
af cookies på vores hjemmeside. 

2 Hvad er cookies 

En cookie er en lille simpel fil, der sendes sammen med sider på denne hjemmeside og gemmes af din 
browser på harddisken på din computer eller en anden enhed. De oplysninger, der lagres deri, kan 
returneres til vores servere eller til serverne hos de relevante tredjeparter under et efterfølgende besøg. 

3 Hvad er scripts? 

Et script er et stykke programkode, der bruges til at gøre vores hjemmeside fungere ordentligt og 
interaktivt. Denne kode afvikles på vores server eller på din enhed. 

4 Hvad er et webbeacon? 

Et webbeacon (eller et pixel-tag) er et lille, usynligt stykke tekst eller billede på et websted, der bruges til at 
overvåge trafikken på et websted. For at gøre dette, er forskellige data om dig gemt ved hjælp af web-
beacons. 

5 samtykke fra 

Når du besøger vores hjemmeside for første gang, vil vi vise dig en pop-up med en forklaring om cookies. Så 
snart du klikker på “alle cookies”, accepterer du, at vi bruger alle cookies og plug-ins som beskrevet i pop-
up og denne cookie erklæring. Du kan deaktivere brugen af cookies via din browser, men Bemærk venligst, 
at vores hjemmeside muligvis ikke længere fungerer korrekt derefter. 

6 cookies 

6,1 tekniske eller funktionelle cookies 

Nogle cookies sikrer, at visse dele af websitet fungerer korrekt, og at dine brugerpræferencer forbliver 
kendte. Ved at placere funktionelle cookies gør vi det nemmere for dig at besøge vores hjemmeside. På 
denne måde behøver du ikke gentagne gange at indtaste de samme oplysninger, når du besøger vores 
hjemmeside. Vi kan placere disse cookies uden dit samtykke. 

6,2 analytiske cookies 

Vi bruger ikke analytiske cookies på denne hjemmeside. 

6,3 annonceringscookies 

Vi bruger ikke nogen annonceringscookies på denne hjemmeside. 

6,4 knapper til sociale medier 



På vores hjemmeside bruger vi ikke sociale medier knapper til at fremme websider eller dele dem på 
sociale netværk. 

7 placerede cookies 

Disse cookies findes 

Formål: Husk cookie-advarsels valget 
Opbevaringsperiode: 365 dage 
Beskrivelse: Complianz gemmer brugerpræferencer for cookie-advarsels banneret 

Brugte navne Deling 

cmplz_all, cmplz_event_xxx, cmplz_stats, cmplz_id, complianz_config, 
complianz_consent_status, complianz_policy_id 

Erklæring om beskyttelse af 
personlige oplysninger 

WP spor ikke 

Formål: denne cookie bruges til at stoppe plugins og temaer fra at tilføje 3die Parts tracking Code og cookies. 
Opbevaringsperiode: 365 dage 
Beskrivelse: denne cookie bruges til at stoppe plugins og temaer fra at tilføje 3die Parts tracking Code og cookies. 

Brugte navne Deling 

WP-donottrack_feed, dont_track_me Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger 

WordPress 

Formål: WordPress log in cookie 
Opbevaringsperiode: 30 dage 
Beskrivelse: cookie for at huske dit log ind 

Brugte navne Deling 

WordPress Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger 

8 dine rettigheder med hensyn til personoplysninger 

Du har følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger: 

 Du har ret til at vide, hvorfor dine personlige data er nødvendige, hvad der vil ske med dem, og 
hvor længe de vil blive opbevaret. 

 Ret til indsigt: du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, som vi kender. 

 Ret til berigtigelse: du har ret til at supplere, korrigere, få slettet eller blokeret dine personlige 
oplysninger, når du ønsker. 



 Hvis du giver os dit samtykke til at behandle dine data, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke 
og til at få dine personoplysninger slettet. 

 Ret til at overføre dine data: du har ret til at anmode om alle dine personlige oplysninger fra den 
dataansvarlige og overføre dem i sin helhed til en anden registeransvarlig. 

 Ret til indsigelse: du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine data. Vi overholder dette, 
medmindre der er berettigede grunde til andet. 

For at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte os. Se venligst kontaktoplysningerne nederst i denne 
cookie erklæring. Hvis du har en klage over, hvordan vi håndterer dine data, vil vi gerne høre fra dig, men 
du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden (www.datatilsynet.dk). 

9 aktivering/deaktivering og sletning af cookies 

Du kan bruge din Internet browser til automatisk eller manuelt at slette cookies. Du kan også angive, at 
visse cookies muligvis ikke bliver placeret. En anden mulighed er at ændre indstillingerne for din Internet 
browser, så du modtager en besked, hver gang en cookie placeres. Du kan finde flere oplysninger om disse 
indstillinger i vejledningen i afsnittet hjælp i din browser. Eller du kan angive dine præferencer på følgende 
side: www.youronlinechoices.eu. 

Bemærk, at vores hjemmeside muligvis ikke fungerer korrekt, hvis alle cookies er deaktiveret. Hvis du 
sletter cookies i din browser, vil de blive placeret igen efter dit samtykke, når du besøger vores 
hjemmesider igen. 

10 kontaktoplysninger 

For spørgsmål og/eller kommentarer om vores cookiepolitik og denne erklæring, bedes du kontakte os ved 
hjælp af følgende kontaktoplysninger: 

Det frivillige samråd i Morsø Kommune 
Støberivej 7, 7900 Nykøbing Mors 
Danmark 
Websted: http://nogetpsyk.anywair.dk 
E-mail: ckk@morsoe.dk  
Telefonnummer: + 45 2118 2206 

Tilbagekald cookiesamtykke  • Aktuel status: accepteret  • Aktuel status: nægtet 

 


