
Persondatapolitik til dsk.dk 

 

Dette website udbydes af DSK – De Samvirkende Købmænd. DSK er derfor dataansvarlig i 

forbindelse med de data, som bliver indsamlet på dsk.dk. Hvis du ønsker nærmere information, 

kan du kontakte os på dsk@dsk.dk eller på telefon +45 39 62 16 16. 

Cookies: 

Vi anvender cookies på vores website.  

En cookie er en tekstfil, der sættes på din computer, når du besøger hjemmesiden. Tekstfilen 

gemmer informationer, som du gerne vil kunne læse næste gang, du besøger siden. Cookien er 

kun en tekstfil, og kan derfor ikke gøre noget på din computer. Den kan hverken indsamle 

oplysninger, slette filer, lave virus eller på anden måde skade din computer. 

Hvis du trykker ”ok” til cookies på dsk.dk, eller hvis du klikker videre på til en ny side uden at tage 

stilling til cookies, sættes der cookies på din computer. Næste gang du besøger websitet med 

samme browser, vil du ikke blive spurgt, om du vil acceptere cookies, og der vil fortsat blive sat 

cookies.  

På dsk.dk anvender vi kun cookies til analytiske og statistiske formål i forbindelse med adfærden 

på hjemmesiden. Informationerne er anonyme og bliver kun brugt til at forbedre hjemmesidens 

funktionalitet. 

 

Hvis du ikke ønsker cookies: 

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, kan du ændre dine 

cookieindstillinger ved at gå ind i indstillinger på din browser og finde punktet omhandlende 

privatliv. Her kan du ændre indstillingerne for cookies. 

Hvilke data indsamler vi? 

Du kan som udgangspunkt anvende vore hjemmeside dsk.dk uden at fortælle os, hvem du er eller i 

øvrigt give nogle oplysninger om dig selv.  

Medlemmer hos DSK kan benytte medlemsdelen af dsk.dk, da det er én af DSK’s medlemsydelser. 

Du skal du have et log-in for at benytte medlemssiden. I den forbindelse kæves det, at du opgiver 

en e-mailadresse, men vi beder ikke om yderligere oplysninger fra dig i forbindelse med din bruger 

på hjemmesiden. For DSK’s medlemmer henviser vi i øvrigt til vores persondatapolitik for 

medlemmer, som kan findes på dsk.dk. 

Hvem videregiver vi oplysningerne til? 

Oplysninger afgivet på dsk.dk videregives kun til følgende: 

• Medarbejdere hos DSK i forbindelse med log-in problemer og lignende 

• DSK’s webmaster, som står for opretholdelsen af vores hjemmeside 

mailto:dsk@dsk.dk


Sletning: 

Vi sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet. Melder du dig ud 

af DSK, vil dine data derfor blive slettet hurtigst muligt og senest inden for 1 måned. 

Dine rettigheder: 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. I den forbindelse beder vi dig 

møde op hos DSK med gyldigt billede ID, så vi kan bekræfte din identitet. 

Ret til berigtigelse (rettelse): 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I den forbindelse beder vi dig oplyse os 

om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte ovenstående kontaktoplysningerne til at 

meddele os ændringer. 

Ret til sletning: 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 

almindelige sletning. 

Klage til Datatilsynet: 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du 

mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets 

kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejleledning om de registreredes 

rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

