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1. DATAANSVAR
1.1 FORMÅL
Formålet med denne privatlivspolitik er at oplyse om, hvordan vi behandler persondata. Herved sikrer
vi, at vores behandling af dine persondata er i overenstemmelse med lovgivningen. Ved indsamling af
persondata, vil vi oplyse dig om, hvilken data vi behandler, og hvad formålet er hermed.
Din persondata og andre oplysninger registreres og behandles af Venture Cups databehandlere. En liste
over vores databehandlere kan findes i bilag.
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2. BEHANDLING AF PERSONDATA
2.1 DATATYPER
Vi anvender persondata for at administrere vores relation til dig. Vi bruger følgende datatyper af
persondata om dig:
-

Almindelige persondata
Data om interesser og vaner (cookies)
Trafikdata om brug af internettet (cookies)

2.2 DATARELEVANS
Vi behandler udelukkende data, som er relevant og nødvendig som beskrevet i formålet med persondata
Formålet definerer altså, hvilken type persondata, der er relevant for os.
Ved lovgivning kan det ydermere være bestemt, at en given type persondata er nødvendig at indsamle og
opbevare for vores forretningsdrift. Dette kan for eksempel være CPR-nummer ved bankoverførsler til
konkurrencevindere. Herudover kan persondata være nødvendigt for anden retlig forpligtelse.

2.3 KONTROL, OPDATERING OG SLETNING AF PERSONDATA
Vi kontrollerer alt persondata, som bliver behandlet om dig, for at sikre, at det hverken er urigtigt eller
vildledende. I denne sammenhæng sørger vi for at opdatere din persondata løbende. Hvis din persondata
ikke længere er nødvendig til det givne formål, vil vi slette din persondata og herved stoppe
behandlingen heraf.
Da din persondata er vigtig for at opretholde relationen imellem dig og Venture Cup, beder vi dig
meddele ændringer i disse, hvis der skulle forekomme nogle. Du kan kontakte os med de
kontaktoplysninger, du finder på forsiden af denne politik, eller på vores hjemmeside under ”Press”,
hvor du også kan finde vores privatlivspolitik.

2.4 SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF PERSONDATA
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler persondata om dig. Dette samtykke vil blive indhentet
ved indsamling af din persondata ved at læse og godkende denne privatlivspolitik. Heri beskrives vores
legitime interesse i at behandle din persondata.
Dit samtykke er frivilligt og kan til en hver tid blive trukket tilbage, hvorved behandlingen af din
persondata vil ophøre. Du kan gøre dette ved at sende os en henvendelse herom. Du kan kontakte os
med de kontaktoplysninger, du finder på forsiden af denne politik, eller på vores hjemmeside under
”Press”, hvor du også kan finde vores privatlivspolitik.

2.6 VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA
I tilfældet at vi videregiver din persondata til samarbejdspartnere, typisk i forbindelse med
markedsføring, indhenter vi først dit samtykke herom, og informere dig om, hvorfor vi ønsker at
videregive din persondata. Du kan til en hver tid gøre en indsigelse herimod ved at kontakte os med de
kontaktoplysninger, du finder på forsiden af denne politik, eller på vores hjemmeside under ”Press”,
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hvor du også kan finde vores privatlivspolitik. Vi indhenter ikke dit samtykke i tilfældet at vi er retligt
forpligtet hertil. Dette kan være i forbindelse med en indberetning til myndighederne.
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3. COOKIES
3.1 HVAD ER COOKIES
Cookies er en lille mængde data, som hjemmesider anmoder ens browser om at gemme på din computer
eller mobile enhed. Cookies holder styr på din interaktion med hjemmesiden, som gør hjemmesiden i
stand til at genbruge dette på et andet tidspunkt. Denne data bruges til optimere din oplevelse på
hjemmesiden.
Et eksempel er at Venture Cup kan se, om du starter på forsiden og hvordan du bevæger dig rundt på
undersiderne.
Vi beder om din tilladelse til at bruge cookies, hvilket er påkrævet af EU’s ePrivacy Direktiv siden 2012.
Dette direktiv påkræver brugerens tilladelse til benyttelse af cookies. Denne tilladelse er indført for at
beskytte brugerens digitale privatliv ved at oplyse om, at information bliver opsamlet og benyttet.

3.2 OVERSIGT, FORMÅL OG RELEVANS
I øjeblikket benyttes udelukkende Google Analytics cookie, som aktiveres gennem analytics.js – et lille
stykke javascript-kode. Den information, som denne cookie indsamler bliver brugt til at lave statistik
over trafikken på hjemmesiden for at skabe en bedre oplevelse.
Google Analytics kan omfatte helt op til 5 forskellige cookies, som har forskellige funktioner. Her er tale
om segmentering af brugere, optimering af forespørgsler samt definering af promoveringskanaler.
Formålet hermed er at forbedre din oplevelse på hjemmesiden samt forbedring af vores markedsføring af
Venture Cup. Hvis du er uenig med vores brug af cookies kan du blot slette dem, hvilket dog betyder et
begrænset brug af vores hjemmeside. Sletning af cookies afhænger af din browser, hvor der i nogle
tilfælde er mulighed for at slette kun denne cookie, mens andre kun tillader sletning af alle cookies.
Herunder følger en kort guide, til de mest populære browsere:
-

Chrome: Type ”chrome://chrome/settings/content” into your address bar.
Firefox: Tools  Options  Privacy  History  Use custom settings for history.
Safari: Preferences  Clear History
Edge: Settings  Clear Browsing Data  Choose What To Clear

3.3 SAMTYKKE
Før vi placerer nogle cookies på dit udstyr, beder vi først om dit samtykke. Dette sker ved en dialogboks.
Vi tillader os at anvende nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger uden dit
samtykke. Ved at acceptere samtykket giver du os udelukkende lov til at bruge Google Analytics cookies,
som bruges til at differentiere imellem unikke brugere og herved forbedre oplevelsen på hjemmesiden.
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4. DINE RETTIGHEDER
4.1 ADGANG TIL PERSONDATA
Til enhver tid har du ret til at få oplyst, hvilke data, vi behandler, omkring dig. Du kan bede om
information om, hvor de stammer fra og hvad de bliver anvendt til. Du kan ydermere blive oplyst om,
hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager denne data, hvis den forlader
organisationen.
Vi kan ikke give dig direkte adgang til persondataen, men oplyse dig herom. Dette skyldes hensyn til
andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder samt immateriale rettigheder. Du kan
gøre brug af disse rettigheder ved at kontakte os med de kontaktoplysninger, du finder på forsiden af
denne politik, eller på vores hjemmeside under ”Press”, hvor du også kan finde vores privatlivspolitik.

4.2 RETTELSE OG SLETNING AF PERSONDATA
Hvis du er uenig med den persondata, som vi behandler, om dig, har du ret til at få dem rettet. Du gør
dette ved at kontakte os og oplyse os om, hvad du er uenig med, og hvordan de i så fald kan rettes. Du
kan kontakte os med de kontaktoplysninger, du finder på forsiden af denne politik, eller på vores
hjemmeside under ”Press”, hvor du også kan finde vores privatlivspolitik.
I nogle tilfælde kan det også være i din interesse at vi sletter persondata om dig. Dette kan ske, hvis du
ikke mener, at din data er relevant til vores formål med behandling heraf. Du kan også kontakte os, hvis
du mener, at vores behandling af din persondata er imod lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
I tilfældet, at du trækker dit samtykke tilbage, er vi forpligtet til at slette dine persondata i vores arkiver.
Hvis du henvender dig til os, vil vi gennemføre din anmodning hurtigst muligt, med mindre den ikke
opfylder betingelserne eller andre retslige betingelser forbyder os dette.

4.3 INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF PERSONDATA
Du har ret til at gøre en indsigelse mod vores behandling af persondata om dig. Du kan ydermere gøre en
indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Du kan kontakte os med de
kontaktoplysninger, du finder på forsiden af denne politik, eller på vores hjemmeside under ”Press”,
hvor du også kan finde vores privatlivspolitik. Vi vil gennemføre din anmodning hurtigst muligt, med
mindre den ikke opfylder betingelserne eller andre retslige betingelser forbyder os dette.
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5. BILAG
5.1 DATABEHANDLERE
-

Dropbox
Podio
G Suite
E-conomic
Bluegarden
YouNoodle
Mailchimp
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