Privatlivspolitik
Indledning
Copenhagen Skills har udarbejdet denne privatlivspolitik, der beskriver hvordan vi
på vores hjemmeside Skillsuniverset indsamler og behandler personoplysninger i
forbindelse med services, brugerprofiler og generel brug af vores hjemmeside.
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan
henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række
sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder
dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller registrerer dig som bruger.
Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde
databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt
”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.
Denne privatlivspolitik er skrevet i et sprog, som skal være så letlæseligt som muligt,
fordi vores hjemmeside henvender sig til yngre personer og børn. Hvis du er i tvivl
om noget af indholdet, er du altid velkommen til at skrive til os, men vi anbefaler
også, at du taler med én af eller begge dine forældre.

Indsamling af oplysninger ved brug af cookies
Ved besøg og brug af vores hjemmeside, indsamles og bruges cookies, hvis du
samtykker til dette. Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el.
tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik.
Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Hjemmesiden indeholder også cookies fra tredjeparter, der er præciseret på side
4. Du finder vores fulde Cookiepolitik her.
Oplysninger indsamlet med cookies kaldes cookiedata. Cookiedata bruges til
både funktionelle, statistiske og markedsføringsmæssige formål, herunder levering
af services, forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen, brugersupport
og til at foretage målrettet markedsføring.
Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i
overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), §
3.

Hvilke personoplysninger indsamles?
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Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i
overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete
omstændigheder indsamles følgende typer af personoplysninger:




Når du tilgår vores hjemmeside Skillsuniverset, indsamles oplysninger som IPadresse (i anonymiseret form), sessions-ID (besøgs-ID) og tekniske oplysninger
om den enhed, du tilgår vores hjemmeside fra.
Når du opretter en brugerprofil, indsamles oplysninger som afgives i den
forbindelse, herunder navn, e-mail og adgangskode.
Når du besvarer quizzer, spørgeskemaer samt evalueringer på vores
hjemmeside, indsamles oplysninger og svar afgivet i den forbindelse.

Hvad bruges de indsamlede oplysninger til?
For brugere som opretter sig på Skillsuniverset, gemmer vi de personlige
oplysninger, som du oplyser på din brugerprofil. Vi behandler kun dine
personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med GDPR.
Personoplysninger kan alt efter omstændighederne bruges til følgende formål:



at optimere Skillsuniverset og muligheden for at levere de mest relevante
uddannelsesforslag samt invitationer til uddannelsesevents baseret på din
brugeradfærd, din skillsprofil og din geografiske placering.
sikre at du har løbende adgang til din brugerprofil via resultatsiden i
Skillsuniverset

Som bruger kan du se, redigere, dine personlige oplysninger til enhver tid (med
den undtagelse at du ikke kan ændre deres brugernavn). Hjemmesidens
administratorer kan også se og redigere den information.

Du kan ændre dine cookie-indstillinger
Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer
ved besøg på Skillsuniverset, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i
din browser. Du skal dog være opmærksom på, at en afvisning eller begrænsning
af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og det vil medføre, at
der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se.
Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette
gøres, afhænger af den anvendte browser (Chrome, Firefox, Safari m.fl.) og på
hvilken enhed (mobil, tablet, pc, mac). Hvis du anvender flere forskellige browsere,
skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.
Se guide til hvordan du undgår cookies her.
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Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og
vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af
karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke
muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver
det. Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment
m.v. videregives til tredjeparter, i det omfang disse oplysninger er nødvendige. Du
kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet nedenfor. Videregivelse af
personoplysninger vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun
databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig
beskyttelse.
Dine personoplysninger vil blive behandlet af Copenhagens Skills databehandler,
ParentNode. Copenhagen Skills har indgået en aftale med ParentNode og fører
tilsyn med at ParentNode overholder aftalerne efter gældende regler herom.
ParentNode behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke
anvende dem til egne formål.
Copenhagen skills har forskellige samarbejdspartnere, der på en eller anden
måde bidrager til indholdet på Skillsuniverset. Vi videregiver aldrig dine personlige
oplysninger til disse samarbejdspartnere uden dit samtykke.

Tredjepartscookies fra Google Analytics
Vi bruger Google Analytics til at analysere, hvordan brugerne anvender
Skillsuniverset. Cookies indsamler oplysninger om trafikdata, herunder brugerens IPadresse. Disse oplysninger gemmes på Googles servere. Fra Google Analytics får vi
rapporter om aktiviteten på skillsuniverset.dk
Google Analytics kan videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver
det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Google Analytics vegne.
Google Analytics sætter to typer cookies: En permanent cookie, der viser om
brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine
der er brugt etc. Permanente cookies gemmes på brugerens harddisk indtil de
udløber, eller indtil brugeren selv sletter dem.
Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på
sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når brugeren lukker
fane eller browser. Google Analytics sammenkører ikke brugerens IP-adresse med
andre oplysninger, Google Analytics ligger inde med.
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Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan
desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også
tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.
Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte, har du ret til, at de bliver
rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@copenhagenskills.dk. Hvis
du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også
mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Hvilke rettigheder har du over dine data
Hvis du har en brugerprofil på Skillsuniverset, kan du bede om en eksporteret fil
med de personlige data, som vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har
givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig.
Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af
administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.
Skillsuniverset kan indeholde links til tredjepart-hjemmesider. Vi har ingen kontrol
over eller ansvar for, hvordan disse hjemmesider behandler persondata, men
parterne har selv et ansvar for at behandle personoplysninger i overensstemmelse
med den gældende privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik.

Udgiver
Skillsuniverset publiceres af Copenhagen Skills, som er dataansvarlig for
behandlingen af dine oplysninger og kan kontaktes på:
Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg
CVR 20578912
Eller via mail: info@copenhagenskills.dk
Tlf. 27229423

.
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