Privatlivspolitik
Campus Vejen
Petersmindevej 1
6600 Vejen
CVR nr. 1632 5228

Campus Vejen behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik,
der fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger. Alle brugere og kontakter til Campus Vejen bør

læse denne politik og såfremt de har spørgsmål til denne politik, er de altid velkommen til at
kontakte os.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Campus Vejen er dataansvarlig, og vi sikrer, at de personoplysninger vi behandler behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.
Campus Vejens formand Lars Amdisen Bossen kan kontaktes på tlf. nr. 22387832 og på mail
lbo@vejengymnasium.dk. Campuskoordinator Christina Hammer Osmundsen kan kontaktes på tlf. nr.
22941768 og på mail info@campusvejen.dk

2. Formålet med behandling af dine personoplysninger
Vi indsamler og behandler personoplysninger for at drive et koordineret fællesskab mellem de institutioner,
som er medlem af Campus Vejen.

3. Kategori af personoplysninger og samtykker
Vi modtager følgende almindelige personoplysninger: navn, adresse, telefonnumre og mailadresser. I
forbindelse med aktiviteter, hvor der påkræves en alder for deltagelse, vil deltagernes fødselsdato blive
noteret.
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I tilfælde af, at der benyttes personfølsomme oplysninger fra elever, medarbejdere eller andre i Campus
Vejen, indhentes de nødvendige samtykker såfremt dette kræves jf. de gældende regler om beskyttelse af
personfølsomme oplysninger.
Billeder, videoer m.v. fra aktiviteter i Campus Vejen vil blive brugt på hjemmeside og Facebook efter de
gældende regler.
Al materiale i Campus Vejen er pr. 12/6 2018 flyttet fra Drop Box og ned på Campus Vejens computer.
Materialerne vil være tilstede i Drop Box for medarbejdere i Campus Vejen med login hertil, i de følgende
30 dage, hvorefter materialerne slettes permanent på sitet.

4. Behandling og videregivelse af personoplysninger
Vi anvender de i pkt. 3 nævnte personoplysninger til at kommunikere vedr. events, aktiviteter og almindelig
kommunikation ifm. administrationen af Campus Vejen.
Campus Vejen udarbejder endvidere løbende et adressekartotek, hvori Campus Vejens kontaktpersoner
figurerer med navn, telefonnumre og mailadresser og evt. adresse.
I forbindelse med revision af Campus Vejens regnskab videregives visse personoplysninger til
organisationens revisor. F.eks. oplysninger om Campus Vejens repræsentantskab og bestyrelse.

5. Opbevaring og sletning af personoplysninger
Campus Vejen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området.
Vi opbevarer alene personoplysninger så længe det er nødvendigt. Det vil sige, at personoplysninger med
navne, adresser, mailadresser og telefonnumre slettes og makuleres, når disse kontaktpersoner ikke
længere er i Campus Vejen regi. Derudover kan personoplysninger som navn, fødselsdato og tilhørsforhold
til institution opbevares af statistiske grunde på ubestemt tid.

6. Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har og behandler om dig. Ønsker du
indsigt, skal du skrive til os på mailadressen info@campusvejen.dk og vi imødekommer din indsigtsret så
hurtigt som muligt. Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger
skal slettes eller bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, har du mulighed for at
indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

7. Informationskanaler
7.1 Hjemmeside og cookies
Campus Vejen gør brug at cookies på Campus Vejens hjemmeside, www.campusvejen.dk. En cookie er en
lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på
Campus Vejens hjemmeside og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke
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et program og indeholder ikke virus. Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i
din internetbrowser.
Campus Vejen benytter cookies, for at vores hjemmeside kan fungere optimalt. Samtidig bruges disse til
analyse af aktivitet på siden. Analysen foregår gennem Google Analytics, og her indsamles ikke personlige
data.

7.2 Facebookside
Campus Vejen bruger siden www.facebook.com/CampusVejen/ til kommunikation og reklame for
arrangementer tilknyttet Campus Vejen eller de dertilhørende institutioner og samarbejdspartnere.
Derudover laves der analyse af aktivitet på Campus Vejens Facebookside, via Facebooks egen
sideanalyseopsætning. Analyseværktøjet indsamler ikke personlige data.

7.3 Campus Vejen App
Campus Vejen Appen blev lukket i januar 2018 og kan ikke længere downloades. Kontrakten på Appen
udløber d. 31. december 2018, hvorefter samarbejdet mellem dotpeople.dk og Campus Vejen kun
indeholder hjemmesiden www.campusvejen.dk. De tidligere indsamlede data til brug af loginoprettelse via
Appen er pr. 12. juni slette af både dotpeople.dk og Campus Vejen.

8. Sikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, så vi beskytter dine personoplysninger mod f.eks.
uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Ved brud på
sikkerheden kontaktes Datatilsynet og involverede parter inden 72 timer.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler
personoplysninger. For at undgå datatab har vi tidligere taget back up af vores data via firmaet BackBlaze,
men denne aftale er udløbet pr. 1/8-18. Backuppen herfra kan genskabes 30 dage tilbage. Fremadrettet
tages backup manuelt til USB, der ligger aflåst på kontoret.
Vi har indgået databehandleraftaler med alle relevante parter som behandler vores data. Derudover indgår
Campus Vejen under flere af Vejen Idrætscenters ydelser og derfor også deres databehandlingsaftaler.
Vejen Idrætscenter gemmer al data til statistikbrug i minimum 5 år, men det er muligt at blive
anonymiseret ved at kontakte Vejen Idrætscenter.

9. Opdatering af denne politik
Campus Vejen er forpligtiget til at overholde reglerne om databeskyttelse. Vi gennemgår derfor
regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med lovgivningen.
Denne politik kan ændres uden varsel. Den nyeste opdaterede politik vil altid være tilgængelig på vores
hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil vi orientere herom på vores Facebook side og via nyhedsmail.

Denne politik er senest opdateret den 1. august 2018
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