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Persondatapolitik for FLAG Danmark
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi anvender persondata, som vi har registreret om dig, når du anvender vores websites, vores ydelser eller på anden vis har
kontakt med os.
Hvilke informationer registrerer vi om dig?
Vi registrerer informationer om dig, når du kontakter os via mail, telefon, sociale
medier eller ved møde, samt i forbindelse med et ansøgningsforløb. Vi registrerer
også informationer, når du frivilligt udfylder spørgeskemaer eller giver os anden feedback. Brug af vores websites bliver registreret ved hjælp af cookies.
I forbindelse med et ansøgningsforløb indsamler vi, på vegne af F.L.A.G. Intl., hjemmehørende i Michigan USA, mange personoplysninger, herunder også stærkt
personfølsomme oplysninger. Indsamling af disse oplysninger er nødvendig for at
F.L.A.G. Intl kan behandle din ansøgning.
Hvordan anvender vi informationerne om dig?
Vi indsamler informationerne om dig, for at videregive dem til F.L.A.G. Intl. Ligeledes
indsamler vi oplysninger for at kunne kontakte dig igen, hvis du har udvist interesse for
vores ydelser.
FLAG Danmark vil ikke videregive information om dig til andre personer eller virksomheder end F.L.A.G. Intl.
Alle oplysninger indsamlet i forbindelse med et ansøgningsforløb er indsamlet på
vegne af F.L.A.G. Intl.
Det er FLAG Intl. der er den reelle dataindsamler og databehandler. FLAG Danmark
er udelukkende støttefunktion og mellemled. FLAG Danmark har ingen databehandleraftale med F.L.A.G. Intl.
FLAG Danmark har ingen indflydelse på hvordan dine data opbevares eller anvendes
af F.L.A.G. Intl.
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Markedsføring
Vi vil gerne sende dig informationer om vores nyheder og ydelser. Hvis du har givet
samtykke til at modtage markedsføring (hovedsageligt nyhedsbreve), kan du trække
dit samtykke tilbage. Du har til enhver tid ret til at bede os om ikke at kontakte dig
i markedsføringsøjemed. Hvis du ikke længere ønsker at blive kontaktet omkring
markedsføring, kontakt os da venligst på flag@flag.dk.
Ret til indsigt og berigtigelse
Du har ret til at få indsigt i hvilke informationer vi har registreret om dig. Hvis du gerne
vil have en kopi af dele eller al persondata, vi har registreret om dig, kontakt os da
venligst på flag@flag.dk. I visse tilfælde vil vi beregne et gebyr for denne ydelse.
Vi vil gerne sikre, at den information vi har registreret om dig, er korrekt og opdateret. Du har ret til at bede os om at rette eller slette informationer, som du mener
er ukorrekte. Vi vil, hvis relevant, videregive dette ønske til F.L.A.G. Intl., men har ingen
indflydelse på om dette sker.
Cookies
Cookies er små tekstfiler placeret på din computer til indsamling af basal internet
log-information og brugeradfærdsinformation. Denne information anvendes til at
følge brugernes anvendelse af vores websites og lave statistiske rapporter om aktiviteten på vores websites.
For yderligere information besøg www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.
Du kan indstille din browser til ikke at tillade cookies og ovenstående websites
forklarer hvordan du fjerner cookies fra din browser. Vær dog opmærksom på, at
dele af funktionaliteten på vores websites kan holde op med at virke.
Andre websites
Vores websites indeholder links til andre websites. Denne persondatapolitik gælder
kun for vores egne websites, så når du følger links til andre websites, bør du læse
deres persondatapolitik.
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Ændringer til vores persondatapolitik
Vi gennemgår med mellemrum vores persondatapolitik og vil opdatere denne side
med de ændringer vi måtte lave. Denne persondatapolitik blev senest opdateret den
26. maj 2018.
Sådan kommer du i kontakt med os
Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik. Du kan kontakte
os via e-mail på flag@flag.dk.
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