
PRIVATLIVSPOLITIK - HJEMMESIDE 

I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan Kolding HF&VUC (”vi”) indsamler og bruger de 
personoplysninger, som du efterlader dog og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og 
anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden (bookingsystem, 
kontaktformular, og online tilmelding). 
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1. Indsamling af personoplysninger 

Via bookingsystemet indsamler vi navn, e-mail og telefonnummer. Via kontaktformularen 
indsamler vi navn, e-mail og evt. telefonnummer. 
Via online tilmelding indsamler vi navn, e-mail. tlf.nummer, cpr.-nummer, adresse og evt. 
eksamensbeviser. Vi beder også om en Tro- og loveerklæring om din uddannelsesmæssige 
baggrund. 

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige for at du kan bruge hjemmesidens funktioner. 
Det fremgår, af de enkelte formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatoriske eller 
valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være 
markeret med*. Hvis du ikke giver de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte 
den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare 
en henvendelse fra dig. 

2. Brug af personoplysninger og formål 

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er 
beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er 
berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen. 
• Bookingsystemet: benyttes til at booke en tid i vejledningen. Informationen behandles af en 
vejleder via hjemmesidens bookingsystem, som ligger på underside til www.koldinghfogvuc.dk 
• Kontaktformularer: En mulighed for at kontakte en vejleder og kontoret via en kontaktformular. 
• Del side: En mulighed for at dele en side via Facebook, Twitter og mail. 
• Online tilmelding: www.shop.koldinghfogvuc.dk: Vores online tilmelding, hvor du kan se fag og 
skema og søge om tilmelding til nogle fag. Når du bruger vores online tilmelding, skal du afgive 
personoplysninger som beskrevet ovenfor. Derudover giver du også oplysninger i forbindelse med 
betaling. Se handelsbetingelser for online tilmelding. Data behandles af en vejleder i systemets 
backend ”Masterpiece”. 

Cookies 



Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookie-
politik, som du kan finde her: koldinghfogvuc.dk/brug-af-cookies 

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. 
Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor. 

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er: 

på www.koldinghfogvuc.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver 
brugt. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere. De 
cookies vi anvender på www.koldinghfogvuc.dk anvendes bl.a. til indsamling af webstatistik m.v. 
Læs mere om cookies på vores hjemmeside www.koldinghfogvuc.dk. 

3. Samtykke 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund 
af dit samtykke jf. afsnit 2 ovenfor. 

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at 
kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor). 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger, med 
mindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine 
personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. 

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovgivningen af den behandling, som er sket før 
tilbagekaldelse af samtykket. 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi 
tilbyder på vores hjemmeside. 

4. Sikkerhed 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre 
et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers 
kvalitet og integritet. Vores hjemmeside, online tilmelding og bookingsystem er SSL-krypteret. SSL 
står for Secure Sockets Layer, SSL er en krypteringsprotokol, der sikrer, at kun afsender og 
modtager kan læse informationen, der sendes imellem de to parter. – læs mere om SSL her: 
koldinghfogvuc.dk/ssl-og-https 

5. Dine rettigheder 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, 
der er fastsat i lovgivningen. Du har ret til bede os slette dine personoplysninger, hvis vi ikke 
længere har brug for dem. 

Hvis du beder om det, sletter vi de personoplysninger, som vi har registreret om dig. 

Hvis du vil bruge dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se 
kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor). 



Hvis du henvender dig til os vedr. dine rettigheder, har vi brug for dit fulde navn og din e-
mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din henvendelse. Vi svarer på din henvendelse 
hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi 
behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.  
Du kan også indgive en klage til: 

Datatilsynet  
Borgergade 28, 5. sal 
1300 København K 
Telefon 3319 3200 
e-mail: dt@datatilsynet.dk 

6. Links til andre hjemmeside mv. 

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af 
andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer tredjeparter har for 
indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør 
du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker. 

7. Ændringer af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i 
lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre 
hjemmesiden. 

8. Kontakt 

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret 
om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som 
angivet nedenfor: 

Kolding HF&VUC 
Kolding Åpark 16 
6000 Kolding 
Tlf. 7633 6800 
post@koldinghfogvuc.dk 

 
1. udgave maj 2018 

 

 

 

 

 


