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PRIVATLIVS-, DATAHÅNDTERINGS- OG COOKIE-POLITIK FOR DJK.NU  
 
Bemærk, at der gælder særlige regler for ansøgninger om optagelse, jobansøgninger og 
intranetbrugere (ansatte og studerende).  

Denne privatlivs- og datahåndteringspolitik beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler og 
hvorfor, herunder hvordan vi gemmer og beskytter dine data, med hvem oplysningerne deles, 
og hvor længe oplysningerne opbevares.  
 
Hjemmesiden djk.nu ejes og drives af Det Jyske Kunstakademi med det formål at formidle 
information om akademiet, dets uddannelser, øvrige aktiviteter og offentlige begivenheder. Vi 
indsamler personoplysninger i det omfang, vi er berettigede eller forpligtede til det ifølge 
lovgivningen. Mere specifikt bruger vi disse oplysninger til at sikre denne hjemmesides 
grundlæggende funktionalitet og sikkerhed samt til at foretage passende forbedringer. Ved at 
bruge djk.nu accepterer du, at vi indsamler og bruger oplysninger i overensstemmelse med 
denne politik. 

Personoplysninger kaldes også personlige data, personhenførbare oplysninger (personally 
identifying information, PII) eller følsomme personoplysninger (sensitive personal information, 
SPI). Alle disse betegnelser dækker over oplysninger, der kan bruges til at identificere en given 
person, såsom et navn eller en IP-adresse. Det inkluderer ikke data, hvor der ikke er mulighed 
for at fastslå personens identitet (anonyme data). 

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI OG HVORFOR? 
Ved besøg på hjemmesiden 
Vi modtager kun oplysninger om dit navn og/eller din e-mail-adresse, når du kontakter os 
direkte eller på anden måde sender disse oplysninger til os, for eksempel ved at abonnere på 
vores nyhedsbrev eller søge optagelse som studerende. 

Logdata 
I lighed med mange hjemmesideoperatører indsamler vi oplysninger, som din browser sender, 
hver gang du besøger vores hjemmeside (’Logdata’). Disse logdata kan omfatte oplysninger 
såsom din computers IP (’Internet Protocol’)-adresse, browsertype, browserversion, de sider, 
du besøger på vores hjemmeside, tidspunktet og datoen for dit besøg, den tid, du bruger på 
disse sider og andre statistiske oplysninger. Dette bruges til at give os viden om vores 
hjemmesides funktionalitet, relevans og sikkerhed. 

Cookies 
Denne hjemmeside bruger essentielle cookies. Vores hjemmeside bruger ikke Google 
Analytics, og der anvendes ikke cookies til analyse med markedsføringsmæssige mål for øje. 
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Indlejret indhold 
Når vi præsenterer videoindhold på vores hjemmeside, bruger vi 'Vimeo Video Player'. Du kan 
læse mere om Vimeos cookiepolitik på deres websted https://vimeo.com/ cookie_policy  

Tredjepartsplatforme  
Denne hjemmeside indeholder links til tredjepartswebsteder, plug-ins og applikationer. Når du 
klikker på disse links eller på anden måde aktiverer disse forbindelser, kan tredjeparter muligvis 
indsamle eller dele data om dig. Vi styrer ikke disse tredjepartshjemmesider og er ikke 
ansvarlige for deres privatlivs- og datahåndteringspolitikker. Når du forlader vores hjemmeside, 
opfordrer vi dig til at læse privatlivsspolitikken for hver hjemmeside, du besøger. 

Bestilling af bøger og kataloger 
Ved bestilling af bøger og kataloger har vi brug for at modtage personoplysninger såsom navn 
og adresse. Disse oplysninger håndteres af vort kontorpersonale i forbindelse med 
bestillingsprocessen. Den danske skattelovgivning forpligter os til at gemme fakturaer i vores 
bogføringssystem i fem hele kalenderår. 
 
Abonnement på nyhedsbreve 
Det Jyske Kunstakademi bruger MailChimp som vores nyhedsbrevsservice. Når du tilmelder dig 
vores nyhedsbrev, indsamler MailChimp din e-mailadresse og din tilladelse til at kontakte dig på 
akademiets vegne. Under tilmeldingen kan du også indsende dit navn. Du kan til enhver tid 
redigere dine oplysninger eller afmelde dig ved at klikke på det relevante link i et af vores e-
mail-nyhedsbreve. Du kan finde yderligere oplysninger om MailChimps politikker i deres 
privatlivspolitik og datahåndteringserklæring. MailChimp har følgende hjemadresse: The Rocket 
Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Se 
MailChimps privatlivspolitik på https://mailchimp.com/legal/privacy/  

DATADELING  
Det Jyske Kunstakademi udveksler ikke dine oplysninger med nogen anden organisation eller 
tredjepart ud over det, der er beskrevet i denne politik. 

OPBEVARING AF DATA / HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER?  
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt for at 
opfylde de formål, som vi indsamlede dem til, herunder også med henblik på at opfylde 
juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav. Vi opbevarer ikke flere 
oplysninger, end vi har brug for. 

Når vi fastsætter den passende opbevaringsperiode for personoplysninger, inddrager vi 
overvejelser angående personoplysningernes mængde, art og følsomhed, den potentielle risiko 
for skade, der kan forvoldes ved uautoriseret brug eller videregivelse af dine 
personoplysninger, de formål, vi benytter dine personoplysninger til, hvorvidt disse formål kan 
dækkes på andre måder, samt de til enhver tid gældende juridiske krav. 
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DATASIKKERHED 
Vi har truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger 
skulle blive mistet ved et uheld, brugt eller tilgås af ikke bemyndigede personer, ændret eller 
videregivet. Vi vil underrette dig og enhver relevant tilsynsmyndighed om enhver overtrædelse, 
hvor loven forpligter os til at gøre dette. Derudover begrænser vi adgangen til dine 
personoplysninger til de ansatte, aktører, underleverandører og andre tredjeparter, der har 
behov for disse oplysninger for at kunne udføre deres arbejde. På trods af alle vores 
forholdsregler bør det dog huskes, at ingen dataoverførsel over internettet er 100% sikker. Vi 
kan således ikke garantere, at de oplysninger, du videregiver til os, forbliver sikre, og henleder 
derfor din opmærksomhed på, at enhver overdragelse af oplysninger sker på egen risiko. 

ÆNDRINGER I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK 
Denne privatlivspolitik træder i krast d. 15. marts 2021 og forbliver i krast med forbehold for 
eventuelle fremtidige ændringer i dens bestemmelser, som vil træde i krast umiddelbart ester at 
være blevet offentliggjort på denne side. 

Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre vores privatlivspolitik til enhver tid, og som 
bruger bør du genlæse denne privatlivspolitik med jævne mellemrum. Ved fortsat brug af vores 
service, ester at vi har offentliggjort ændringer af privatlivspolitikken på denne side, godkender 
du samtlige ændringer og giver samtykke til at overholde og være bundet af den ændrede 
privatlivspolitik. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik, vil vi underrette 
dig enten via den e-mail-adresse, du har givet os, eller ved at offentliggøre en meddelelse 
herom på en central placering på vores hjemmeside. 

DINE RETTIGHEDER 
Du har ret til at modtage en kopi af dine data samt andre grundlæggende gældende 
rettigheder angående databeskyttelse; du har ret til at indgive en klage til en 
databeskyttelsesmyndighed (DPA), og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

KONTAKT OS  
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os via e-
mail: djk@djk.nu eller pr. post: Det Jyske Kunstakademi, Mejlgade 32-34, 8000 Aarhus C, 
Danmark.


