Cookie- og privatlivspolitik
Cookies
Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tablet med det formål at
genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode
som f.eks. virus.
Newsdesk.dk bruger cookies for at forbedre din oplevelse af Newsdesk.dk, vurdere brugen af de
enkelte elementer og til at optimere vores services på sitet.
De fleste internetbrowsere giver dig mulighed for at slette cookies, blokere for dem eller advare
dig og bede om din accept, før der gemmes en cookie. Alt efter hvilken browser du anvender, kan
du i dens indstillinger og hjælpefunktioner få information om, hvordan du sætter din browser op
til at behandle cookies. Vejledninger til sletning af cookies til de mest anvendte browsere findes
her:
Internet Explorer (forskellige versioner): http://support.microsoft.com/kb/278835#howtoie8
Lion (MAC OS): http://support.apple.com/kb/PH5049
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da

Cookies på Newsdesk.dk:
Nødvendige cookies
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende
funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af systemet. Newsdesk.dk kan ikke
fungere ordentligt uden disse cookies.
Statistik
Nogle cookies bruges til at føre statistik over dine bevægelser på Newsdesk.dk. Dette hjælper os
med at forstå, hvordan du bruger Newsdesk.dk ved at indsamle og rapportere oplysninger
anonymt. Dette gør vi for at kunne optimere Newsdesk.dk.

Personoplysninger og behandling af personoplysninger
I forbindelse med brugen af Newsdesk får JP/Politikens Hus A/S adgang til dine personoplysninger.
Når du ansøger om brugeroprettelse, får JP/Politikens Hus A/S oplysninger om dit navn, adresse,
telefonnummer og fødselsdato. Hvis du har UNI-Login og logger på Newsdesk med UNI-Login,
bliver dit bruger-id, navn, telefonnummer og e-mail adresse overført til Newsdesk. Dine

personoplysninger bruges alene til, at du kan få adgang til Newsdesk og så vi kan komme i kontakt
med dig, hvis der er problemer med jeres avis, eller noget skal rettes.
JP/Politikens Hus A/S, som databehandler, handler alene efter aftale med eller instrukser fra din
skole/institution/klub/forening/organisation, som dataansvarlig. JP/Politikens Hus A/S sørger for,
at dine personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med persondataloven.
Hvis du vil vide hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig, eller vil rette dine oplysninger,
kan du kontakte skole@jppol.dk
Hvis du ikke ønsker at bruge Newsdesk længere og gerne vil have, at vi sletter dine
personoplysninger, kan du skrive en e-mail til skole@jppol.dk
Hvis du har spørgsmål til UNI-Login, bør du i stedet skrive til http://stil.dk/Service/Support

Udgiver
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