
Oversigt over hvordan vi behandler dine personoplysninger - Indehaver Jan Olsen er registeret som den dataansvarlige i FunCenter

FunCenter Aalborg og FunCenter Hjørring er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har på dig som gæst, 
jobsøgende og samarbejdspartner. Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger vi har registeret ved at kontakte os på info@fun-
center.dk og har mulighed for at få oplysningerne slettet eller ændret.

Formål med behandlingen af personoplysninger når du besøger vores website:

Ved brug af vores website indsamler og behandler vi data om din færden på vores site. Oplysningerne bruges til statistiske analyseformål 
og til at optimere vores service og indhold, herunder analyse af generel brugeradfærd og re-marketing. Data vi indsamler er IP-adresse, 
demografiske og geografiske data samt tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon og oplysninger om, hvilke sider 
du klikker på. Din IP-adresse anonymiseres hvilket ikke gør det muligt at føre IP-adressen tilbage til dig. Oplysningerne stammer fra data 
indsamlet ved brug af browser cookies.

I det omfang du selv giver samtykke hertil, og selv indtaster informationeI det omfang du selv giver samtykke hertil, og selv indtaster informationerne i forbindelse med tilmelding af nyhedsbrev og udfyldelse af 
kontaktformular, behandles endvidere:

• Navn
• Telefonnummer
• E-mail
• Evt. virksomhed eller organisation

Ovenstående oplysninger opbevares indtil, at du tilbagetrækker dit samtykke. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.
VVi har foretaget tekniske interne foranstaltninger således, at dine oplysninger ikke bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer 
til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med data lovgivningen. Oplysningerne slettes når du tilbagetræk-
ker dit samtykke eller der ikke længere er et formål med behandlingen.

Når du søger job i FunCenter:

For at kunne behandle jobansøgninger gemmer vi e-mails fra ansøgerne herunder relevante dokumenter som ansøgning, CV, udtalelser, 
beviser mv. Når du fremsender din ansøgning, så giver du på samme tid også samtykke til, at FunCenter må opbevare din ansøgning i 
vores mail inboks i op til fem måneder. Vi modtager ikke fysiske ansøgninger.
Indsamling af oplysningerne sker med henblik på at indgå et samarbejde omkring en ansættelsesaftale og oplysningerne opbevares indtil, 
at du tilbagetrækker dit samtykke eller slettes automatisk efter fem måneder.

Når du booker et arrangement i FunCenter:

For at kunne behandle gæster og potentielle gæsters og samarbejdspartner foFor at kunne behandle gæster og potentielle gæsters og samarbejdspartner forespørgsler på bedste vis gemmer vi en række oplysninger:
Firmanavn, adresse, CVR-nr. eller evt. organisation og forening
Kontaktpersonens fulde navn, telefonnummer og e-mail
Hvis du indgår en aftale om et arrangement eller et samarbejde med FunCenter, vil der være andre oplysninger, som er relevante for os at 
gemme som f.eks.:

• Deltager antal
• Køn og alder
•• Særlige behov

Oplysningerne indsamles direkte hos kontaktpersonen som booker arrangementet:

Vi gemmer dine personoplysninger for at kunne gennemfør et arrangement i FunCenter eller på en anden location.
Oplysningerne gemmes internt i vores mail system, booking system, og bogførings system til der ikke længere er et legitimt formål med 
op bevarelsen.

Dine rettigheder og klagemuligheder til Datatilsynet:

Du kan læse om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk
Du har Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger.
Ved brud på datasikkerhed I tilfælde af sikkerhedsbrud med risiko for tab af persondata vil FunCenter underrette dig om sikkerhedsbrud-
det så hurtigt som muligt, og indberette sikkerhedsbruddet til data tilsynet.

PERSONDATAPOLITIK


