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Persondatapolitik
Dataansvarlig

Korrekturafdelingen ApS
Lerdalen 33
8270 Højbjerg
Tlf.: 87 300 390
E-mail: info@korrekturafdelingen.dk
Cvr-nr. 32 77 27 65
Kontaktperson: Andreas Christensen
Kontakt-e-mail: ac@korrekturafdelingen.dk
Korrekturafdelingen indsamler og behandler ikke persondata via websitet.
Ændringer i vores persondatapolitik
Vi ændrer løbende vores behandling af personoplysninger i takt med udviklingen af vores produkt og relevante teknologier. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Gør vi det, retter vi “versionsdato” i slutningen af dette dokument. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.
Vi bruger Søgaard og Co. som databehandler i forbindelse med vores website, og vi har en databehandleraftale med
dem.
Vi bruger MailChimp som nyhedsbrevsservice. MailChimp er certificeret under Privacy Shield-ordningen mellem EU og
USA, og vi har en databehandleraftale med dem. Vi henviser i øvrigt til deres Privacy Policy og Terms of Use.

Cookies og personoplysninger
Alle oplysninger opbevares på vores eget webhotel hos en af landets førende internetudbydere og under en meget
høj grad af beskyttelse mod uautoriseret adgang. Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med persondataloven. Vi anvender dine oplysninger udelukkende til brug for Korrekturafdelingen og overdrager ikke oplysningerne til
andre, hverken myndigheder eller private.
Oplysninger om besøg på www.korrekturafdelingen.dk anvendes anonymt på følgende måde:
Tredjepartsforhandlere, herunder Google, viser Korrekturafdelingens annoncer på andre websites og anvender i den
forbindelse cookies til at vise målrettede annoncer på baggrund af tidligere besøg på www.korrekturafdelingen.dk.
Denne anvendelse af besøgsoplysninger er baseret på cookies, der viser, at en computer med den pågældende IPadresse tidligere har besøgt www.korekturafdelingen.dk, men er ikke baseret på personoplysninger, herunder ikke på
e-mailadresser.
Hvis du ikke ønsker dette, kan du undgå det ved at framelde dig Googles brug af cookies. Det gør du på Googles side
med annonceringsframelding.
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Copyright
Dette websites indhold, grafik og programmering tilhører Korrekturafdelingen og er beskyttet af copyright, varemærkeret og de specifikke love, der anvendes til beskyttelse heraf.
Enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst, afsløring af fortrolige oplysninger eller kopiering af hele
eller dele af dette website er ikke tilladt og vil kunne danne grundlag for retsforfølgelse.
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