Privatlivspolitik og cookies
Danmarks Læringsfestival indsamler oplysninger om brugere af hjemmesiden på
danmarkslaeringsfestival.dk (cookies og nyhedsbrev), i tilmeldingssystemet Trippus og gennem App fra
EventMobi i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.
Oplysningerne indsamler vi for at yde den bedst mulige service og forbedre jeres oplevelse af
arrangementet Danmarks Læringsfestival.
De oplysninger vi indsamler er:




IP-adresse, sessions-ID (besøgs-ID) og tekniske oplysninger om den enhed, du tilgår hjemmesiden
fra.
Personoplysninger som du selv giver os, eksempelvis i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve,
brug af App eller ved bestilling af billet til arrangementet.
Svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelser relateret til arrangementet.

Personoplysninger ved abonnement på nyhedsbrev
Danmarks læringsfestival udsender nyhedsbreve og meddelelser til de tilmeldte deltagere om emner inden
for Læringsfestivalens område. Når du abonnerer på vores nyhedsbreve og meddelelser giver du samtykke
til, at vi indsamler og behandler oplysninger om dig.
Danmarks Læringsfestival behandler din e-mailadresse. Udover selve udsendelsen behandles dine
oplysninger i forbindelse med indsamling af statistik over brugen af nyhedsbrevet til brug for forbedring af
vores nyhedsbreve.
Vi videregiver ikke e-mailadresser eller andre personoplysninger til tredjepart, og vi bruger dem ikke i andre
sammenhænge.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med
nyhedsbreve tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet. Oplysninger om afmelding fremgår af det enkelte
nyhedsbrev.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger
frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage slettes dine personoplysninger.

Vi bruger cookies på vores hjemmeside
Danmarkslaeringsfestival.dk anvender cookies.
En cookie er en fil, som lægges på din enhed (pc, smartphone, tablet eller lignende). Den gør det muligt at
genkende din enhed og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser.
Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om enheden bruges af en eller flere
personer. Den kan heller ikke sprede virus eller skadelige programmer.

Første gang du lander på vores hjemmeside, ser du et banner med information om cookies. Når du klikker
dig videre lægges der en cookie til at samle statistik om din brug af hjemmesiden, og banneret forsvinder.
Vi bruger statistikken til at forbedre brugervenligheden af vores hjemmeside. Oplysningerne i statistikken
er anonyme, og bliver ikke koblet til dig som bruger.
Tredjeparts-cookies
I visse tilfælde benytter vi også cookies, der stammer fra tredjeparter. Der henvises i øvrigt til oversigt over
de enkelte cookies nedenfor.
Sådan afviser eller sletter du cookies
Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser, se mere her:
http://danmarkslaeringsfestival.dk/cookies/ . Mange cookies bruges til at forbedre brugervenligheden eller
funktionaliteten på websites. Derfor kan en deaktivering af cookies forhindre dig i at bruge bestemte dele
af vores hjemmeside. Nedenfor har vi beskrevet hvordan og hvorfor vi benytter de anvendte cookies.
Oversigt over cookies på danmarkslaeringsfestival.dk
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Formål
Statistik.
Statistik:
Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik
over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.
Statistik:
Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på
antallet af forespørgsler til serveren.
Statistik:
Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik
over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.
Marketing:
Registrerer et unikt ID på mobile enheder for at mulig
gøre tracking baseret på geografisk GPS lokation.
Marketing:
Forsøger at estimere brugernes båndbredde på sider
med integreret YouTube-vid eo.
Marketing:
Registrerer et unikt ID for at føre statistik over hvilke
videoer fra YouTube brugeren har set.
Service.

Personoplysninger ved brug af arrangementets App.
Danmarks læringsfestival tilbyder en App til gæsterne med målrettet indhold til arrangementet. App’en kan
bruges uden login og med login via e-mailadresse. Når du laver login med e-mailadresse giver du samtykke
til, at vi indsamler og behandler oplysninger om dig.
Danmarks Læringsfestival behandler din e-mailadresse. Udover selve login i App’en behandles dine
oplysninger i forbindelse med indsamling af statistik med henblik på forbedring af App’en.
Se den fulde liste over cookies i EventMobis platform her: https://support.eventmobi.com/hc/enus/article_attachments/360002375288/Cookies_in_the_EventMobi_Platform.pdf

Vi videregiver ikke e-mailadresser eller andre personoplysninger til tredjepart, og vi bruger dem ikke i andre
sammenhænge.
Bemærk: Udstillere, som anvender Læringsfestivalens udstiller-app, får adgang til dine kontaktoplysninger
ved at scanne dit navneskilt. Hvis du ikke ønsker at give udstillere adgang til dine kontaktoplysninger, kan
du til enhver tid afvise at give udstillere tilladelse til at scanne dit navneskilt.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med App’en
tilbage ved at skrive til de oplyste projektledere på www.danmarkslaeringsfestival.dk.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger
frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage slettes dine personoplysninger ved afvikling af igangværende
arrangement.

Personoplysninger ved tilmelding til arrangementet
Danmarks læringsfestival benytter tilmeldingssystemet Trippus til arrangementets deltagere. Når du
tilmelder dig til arrangementet giver du samtykke til, at vi indsamler og behandler oplysninger om dig.
Tilmelder du andre personer til arrangementet Danmarks Læringsfestival, forventer arrangøren at du har
fået samtykke til dette fra disse.
Danmarks Læringsfestival behandler dine personoplysninger. Udover adgang til arrangementet og
fakturering ved billetter til betalingsdelen af Danmarks Læringsfestival, behandles dine oplysninger i
forbindelse med evaluering over brugen af services og til brug for forbedring.
Vi videregiver ikke e-mailadresser eller andre personoplysninger til tredjepart, og vi bruger dem ikke i andre
sammenhænge.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med deltagelse
tilbage ved at kontakte de oplyste projektledere på www.danmarkslaeringsfestival.dk.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger
frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage slettes persondata.

Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?
Danmarks Læringsfestival er dataansvarlig for behandlingen af data. Læringsfestivalen drives i et
samarbejde mellem Undervisningsministeriet og CFU Danmark. Du finder Undervisningsministeriets
kontaktoplysninger nedenfor.

Dine rettigheder
Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold Danmarks Læringsfestivals
behandling af dine oplysninger.

Du har ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret
oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med
lovgivningen.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.
Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver
Undervisningsministeriet har udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, der bl.a. har til opgave at
rådgive om persondatareglerne og overvåge ministeriets efterlevelse af reglerne. Dette omfatter
Undervisningsministeriets departement og de to styrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og
Styrelsen for It og Læring.
Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver er chefkonsulent Karsten Vest Nielsen.
Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse.
Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til ministeriets behandling af
personoplysninger.
Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail: dpo@uvm.dk eller på tlf.: 2016 7513.

Klager
Du har ret til at klage over ministeriets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i
databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på
borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet,
Borgergade 28, 5., 1300 København K.
På Datatilsynets hjemmeside kan du også finde reglerne om behandling af personoplysninger.

