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Hvilke oplysninger indsamler vi?
Vi indsamler oplysninger fra dig, når du registrerer dig på vores hjemmeside eller abonnerer på
vores nyhedsbrev. Ved brugeroprettelse på vores hjemmeside som registreret bruger, vil du blive
bedt om at indtaste et brugernavn og en email-adresse. Du kan dog besøge vores hjemmeside
anonymt.
Hvad skal vi bruge dine oplysninger til?
De oplysninger, vi indsamler fra dig kan blive brugt på følgende måder:
-Til at personliggøre din oplevelse
(dine oplysninger hjælper os til bedre at reagere på dine individuelle behov)
- Til at forbedre vores hjemmeside
(fordi vi hele tiden stræber efter at forbedre vores hjemmeside baseret på de oplysninger og den
feedback, vi modtager fra dig)
- Til at sende periodiske e-mails
Til at registrere besøgene på siden bruger vi PIWIK - et OpenSource analyseværktøj.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?
Vi arbejder hele tiden på at opretholde og forbedre sikkerheden i relation til beskyttelse af dine
personlige oplysninger.
Bruger vi cookies?
Ja (cookies er små filer, som et websted eller en ITS-tjenesteudbyder overfører til din computers
harddisk gennem din web-browser (hvis du tillader det), og som gør det muligt at genkende dig og
huske visse oplysninger.
Vi bruger cookies til at udarbejde aggregerede data om trafikken på webstedet og din interaktion,
således at vi kan tilbyde en bedre hjemmside i fremtiden.
Du kan læse mere om vores brug af cookies ved at klikke her.
Vil vi videregive oplysninger til eksterne parter?
Vi vil ikke sælge eller på anden måde videregive dine personlige oplysninger til andre. Vi kan dog
frigive dine oplysninger, når vi synes, det er hensigtsmæssigt for at overholde loven, håndhæve
vores hjemmesidepolitikker eller beskytte vores eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.
Tredjeparts links
Lejlighedsvis kan vi medtage eller tilbyde tredjeparts produkter eller tjenester på vores hjemmeside.
Disse tredjeparts websteder har separate og uafhængige fortrolighedspolitikker. Vi har derfor intet
ansvar for indholdet og aktiviteterne i disse linkede hjemmesider. Ikke desto mindre forsøger vi at
beskytte integriteten af vores hjemmeside og modtager gerne feedback om disse websteder.
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California Online Privacy Protection Act Compliance
Fordi vi respekterer dit privatliv har vi taget de nødvendige forholdsregler for at være i
overensstemmelse med den californiske Online Privacy Protection Act. Vi vil derfor ikke
distribuere dine personlige oplysninger til udenforstående uden dit samtykke. Som følge heraf, kan
alle brugere af vores side foretage ændringer i deres oplysninger, når som helst ved at logge ind i
deres kontrolpanel og gå til deres 'Rediger profil' side.
Gyldighedsområde
Denne online fortrolighedspolitik gælder kun for oplysninger indsamlet via vores hjemmeside og
ikke for oplysninger indsamlet offline.
Dit samtykke
Ved at bruge vores hjemmeside, giver du dit samtykke til vores hjemmesides privatlivspolitik.
Ændringer i politikken
Hvis vi beslutter at ændre disse regler, vil vi offentliggøre disse ændringer på denne side.
Kontakt os
Hvis der er spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, kan du kontakte os via nedenstående
oplysninger.
http://kritiskdebat.dk
Jan Helbak
J.L. Heibergsvej 63
5230 Odense M
Danmark
jhel@FOA.DK.
Denne politik er understøttet af Trust Guard, din PCI-agent.
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