
Privatlivspolitik i overensstemmelse med EU-forordning 2016/679 
 

Hvem samler dine data 

CESIE er en organisation i Palermo, via Roma, 94, (skatte nummer 9771570829), som er ansvarlig for at 

indsamle dine data i henhold til artikel 13 i EU-forordning 2016/679 (GDPR). Vi vil gerne informere dig om, 

at vores organisation er juridisk forpligtet til at behandle de data, du har givet os under ovennævnte 

forordning. 

Dine data behandles lovligt og retfærdigt i henhold til artikel 5 i EU-forordning 2016/679. 

Yderligere detaljer kan leveres senere. Vores organisation udpegede ikke en databeskyttelsesansvarlig. 

Hvilke personlige data indsamler vi 

I henhold til artikel 4 i EU-forordning 2016/679 forstås ved »personoplysninger« alle oplysninger 

vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (»registreret person«) en identificerbar fysisk 

person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et 

identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er 

specifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet hos den 

fysiske person »behandling«: enhver handling eller et sæt operationer, der udføres på personoplysninger 

eller på sæt af personoplysninger, uanset om de er automatiske, såsom indsamling, registrering, 

organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, videregivelse ved 

transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, 

sletning eller destruktion. Vi indsamler kun de oplysninger, du giver os med henblik på dit juridiske forhold 

til vores organisation. 

• Personlige oplysninger: Navn og efternavn for fysiske personer, kontakter som adresse, postnummer, by, 

region, telefonnummer, email; 

• Oplysninger om fagfolk / organisationer / virksomheder: Oplysninger om virksomheder, navn, 

skatteadresse og andre identifikatorer (fax- og telefonnummer, skatskode eller momsnummer). 

Derudover er alle data, der leveres af dig selv ved tilmelding, deltagelse i kurset eller E-learning 

platformsregistrering eller ved at anmode dem baseret på din deltagelse i vores kursus eller din brug af 

vores online læringsmiljø. 

 

Desuden kan vi indsamle data, der leveres, når du får adgang til vores websteder via cookies og anden 

lignende teknologi. og når du kontakter os via e-mail, sociale medier eller lignende teknologier. 

Selv om sådanne data ikke indsamles for at være forbundet med den fysiske person, kan disse online-

identifikatorer blive brugt og kombineret af tredjeparter for at skabe personlige profiler. Blandt de online 

identifikatorer kan vi finde IP-adresse, browser type og plug-in detaljer, enhedstype (f.eks. Desktop, laptop, 

tablet, telefon osv.) Operativsystem, lokal tidszone. Disse data anvendes udelukkende til at producere 

statistiske resultater. 

 

 



Hvorfor behandler vi dine data 

Under dit specifikke samtykke bruger vi dine data på følgende måder: 

1. at styre eksisterende og fremtidige juridiske forhold 

2. at overholde forpligtelserne i forbindelse med ovennævnte juridiske forbindelser 

3. at håndtere den organisatoriske styring af eksisterende eller fremtidige juridiske forhold 

4. at overholde gældende love og skattebestemmelser 

5. at beskytte kontraktlige rettigheder 

6. til statistiske formål 

7. at udføre social marketing, fundraising og kommunikationsaktiviteter vedrørende de tjenester, som 

vores organisationer tilbyder via e-mail eller mail. 

Desuden vil dine personlige data blive indsamlet og behandlet for at sikre, at du fuldt ud kan udnytte NE 

(W) AVE-projektets output og tjenester, såsom: 

a) Tilladelse til tilmelding og deltagelse i NE (W) AVE træningskursus; 

b) Sporing af deltagelse og ydeevne i NE (W) AVE kursus 

Mens du bruger vores online læringsplatform desuden: 

c) Brugeranalyse samt optimering og sikring af vores hjemmeside præstationer; 

d) At give et LogIn-miljø for at sikre, at du kun har adgang til din profil 

e) Optagelse af din brug af e-learning platformen, din opfyldelse af tildelte opgaver, dit engagement i 

workshops og dine testresultater samt tildeling og registrering af forumindlæg, alt dette med det formål at 

tilbyde kurset, hvor du deltager på den bedst mulige måde 

 

 

Hvordan vi behandler "følsomme" personlige oplysninger 

Vi vil gerne minde om, at behandling af følsomme data (dvs. personoplysninger, der afslører race eller 

etnisk oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller fagforening, og 

genetiske data, biometriske data med det formål at identificere en fysisk person unikt, data vedrørende 

sundhed eller data vedrørende en fysisk persons kønsliv eller seksuel orientering) er forbudt. 

Undtagelsen fra et sådant forbud er tilladt, når behandlingen foregår under lovlige aktiviteter med 

passende sikkerhedsforanstaltninger af en fond, forening eller enhver anden almennyttig organisation med 

et politisk, filosofisk, religiøst eller fagligt formål og på betingelse af at behandlingen vedrører udelukkende 

medlemmerne eller tidligere medlemmer af organet eller personer, der regelmæssigt har kontakt med det i 

forbindelse med deres formål, og at personoplysningerne ikke afsløres uden for det pågældende organ 

uden de registreredes samtykke 

I de ovennævnte tilfælde bør emnet acceptere databehandling. 



Hvor længe holder vi dine personlige data 

Vi opbevarer dine personlige oplysninger - indsamlet i henhold til stk. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 - så længe vi har brug 

for det for at give dig de tjenester, som vores organisation tilbyder og i op til 10 (ti) år. Dine data slettes, når 

vi ikke længere har brug for dem. 

Personlige data indsamlet til ledelse og økonomiske formål opbevares i op til 10 år under overholdelse af 

relevante lovbestemmelser. 

Vi opbevarer dine personlige data - samlet i henhold til afsnit 7 - i op til 10 år. 

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. 

 

 

Hvordan indsamler vi dine personlige data 

Hvordan indsamler vi dine personlige data 

Dit samtykke er obligatorisk til formål i henhold til afsnit 1-6 for at overholde juridiske forpligtelser og EU-

love og forskrifter; nægtelse af at levere personlige data vil ikke tillade vores organisation at tilbyde dig 

vores tjenester. Vi sender dig markedsføringskommunikation som beskrevet i afsnit 7 via e-mail eller 

posttjeneste. Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder og fravælge modtagelse af sådan kommunikation 

eller vælge andre kommunikationsmodeller i henhold til artikel 7 par. 3 og artikel 15 i EU-forordning 

2016/679. 

Vi vil gerne minde om, at leveringen af dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i afsnit 7, er 

frivilligt. 

Afvisning af at dele dine personlige data med ovennævnte formål vil ikke tillade os at udføre følgende 

aktiviteter: sende nyhedsbrev vedrørende vores projekter og initiativer via e-mail eller posttjeneste. 

 

Hvordan behandler vi dine data 

Vi behandler og opbevarer dine data udelukkende til ovennævnte formål ved hjælp af digitale og analoge 

enheder og i relevante databaser, der sikrer passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre fortløbende 

fortrolighed, integritet, tilgængelighed og modstandsdygtighed i behandlingssystemer, som fastsat i EU-

forordning 2016 / 679. Kun fagfolk, som har fået adgang til personlige data fra controlleren eller 

processoren, kan behandle sådanne oplysninger. Data kan bruges og indsamles af tredjeparter (dvs. 

datacentre eller virksomheder). Disse organisationer udpeges som forarbejdningsvirksomhed og skal 

overholde lovbestemmelser og kontraktlige forpligtelser i forbindelse med den eksisterende juridiske 

forbindelse. 

Sociale netværk 

Vores hjemmeside kan tilbyde adgang til sociale netværk. Vilkår for service og privatlivspolitik, der gælder 

for sådanne platforme, offentliggøres på deres hjemmeside. CESIE kan ikke kontrollere, hvordan data, der 

deles på et offentligt forum, chat eller dashboard anvendes, er det registrerede ansvarlige for sådan 

kommunikation. 



 

Cookies 

Som beskrevet i den italienske databeskyttelses myndighed nr. 229 af 8. maj 2014 er der to 

hovedkategorier af cookies: 

 

Tekniske cookies 

Disse bruges udelukkende til at "sende kommunikation til et elektronisk kommunikationsnetværk eller i det 

omfang, det er strengt nødvendigt for at levere en tjenesteydelse af informationsselskabet, som 

udtrykkeligt er anmodet af den kontraherende part eller brugeren med henblik på at levere den 

pågældende tjeneste" . Disse bruges ikke til andre formål, og de installeres normalt direkte af ejeren eller 

webstedets leder (såkaldte "proprietære" eller "redaktionelle" cookies). Disse kan opdeles i: browsere eller 

session cookies, som garanterer normal navigation og brug af hjemmesiden (gør det f.eks. Muligt at 

foretage indkøb eller blive godkendt for at få adgang til reserverede områder); analytics cookies assimileret 

af de tekniske cookies, hvor de bruges direkte af webstedets leder til at indsamle oplysninger, i en tilknyttet 

form (anonym), om antallet af brugere og den måde, hvorpå de besøger hjemmesiden funktionelle cookies, 

der giver brugeren mulighed for at navigere i forhold til en række udvalgte kriterier (for eksempel det sprog 

eller de produkter, der er valgt til køb) for at forbedre den leverede service, forudsat at vi informerer vores 

brugere som beskrevet i artikel 13 EU Forordning 2016/679. 

Informeret samtykke er ikke påkrævet for sådanne cookies. 

Profilering af cookies 

Disse bruges til at oprette brugerprofiler og er ansat til at sende reklamemeddelelser i overensstemmelse 

med de præferencer, der vises under deres onlineaktivitet. På grund af deres invasivitet med hensyn til 

brugernes private sfære kræver europæiske og italienske regler, at brugerne er tilstrækkeligt informeret 

om deres brug og derfor er forpligtet til at udtrykke deres gyldige samtykke. En internetside, såsom en 

online avis, indeholder flere objekter, og hvert domæne kan indstille cookies, derfor tillader web browsere 

og understøtter sådan teknologi. Deres formål er at registrere og spore oplysninger, der er forbundet med 

brugernes oplevelse, da de rejser mellem sider, genkender de brugerne og husker deres præferencer og 

indstillinger, når de vender tilbage til hjemmesiden for at levere relevant indhold og reklame. Deaktivering 

af profilerende cookies kan have en negativ indvirkning på brugernes browseroplevelse. 

Deling af dine data med tredjepart 

Vi vil gerne meddele dig, at dine personlige oplysninger, der er indsamlet i henhold til afsnit 1-7, kan deles 

med andre parter for at overholde forpligtelserne i kontrakten mellem dig og vores organisationer og 

besvare dine specifikke anmodninger. 

Parter, som vi kan videregive dine personlige oplysninger til, er: 

• retshåndhævende myndigheder, retslige myndigheder, organer, fagfolk, virksomheder, offentlig 

administration og andre enheder, der udfører administrative, regnskabsmæssige og ledelsesmæssige 

opgaver i forbindelse med vores regelmæssige aktiviteter (juridiske forpligtelser) 

• banker, finansielle institutioner, fagfolk, konsulenter, som sådanne oplysninger er nødvendige for 

udførelsen af en kontrakt med dig (kontraktlige forpligtelser). 



Vi bruger kun dine personlige data, hvor vi har retlig grund til det, ellers vil dine data ikke blive delt med 

tredjeparter. 

 

International og europæisk dataoverførsel 

Dine data behandles udelukkende i Italien og inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 

 

Dine rettigheder med hensyn til de personoplysninger, vi har i henhold til EU-forordning 2016/679 

Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder som angivet i artikel 7, par. 3 og artikel 15 og følgende i EU-

forordning 2016/679: 

1. Ret til adgang til personlige data 

2. Ret til berigtigelse og sletning af personoplysninger 

3. Ret til begrænsning af forarbejdning 

4. Ret til dataportabilitet 

5. Ret til at protestere mod behandling af personoplysninger 

6. Ret til at indgive klage til den italienske databeskyttelsesmyndighed. 

  

Du kan udøve dine rettigheder ved at sende os en mail på press.office@cesie.org eller et brev rettet til 

CESIE, via Roma, 94 - 90133 - Palermo, Italien. For yderligere information: Telefonnummer: +39 

0916164224; fax: +39 0915640816. 

Yderligere oplysninger om databehandling kan tilføjes ved indsamling af data. 

 


