
Hvem er vi? 
Vores webstedsadresse er: http://www.skoerpingjagtforening.dk. 

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi 
indsamler det 

Kommentarer 

Besøgende har ikke mulighed for at tilføje kommentarer på hjemmesiden 

Vi anvender ikke gravatartjenester 

Medier 

Hvis du sender billeder til webstedet/webmaster, så bør du undlade at sende billeder med 
indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade 
og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet. 

Kontaktformularer 

Eneste kontaktformular er tilmelding til nyhedsbrev 

Tilmeldinger til fællesjagter med mere 

Her indsamler vi kun deltagernes navne 

Cookies 

Vi anvender ikke cookies 

Nyhedsbrev 

Ved tilmelding til nyhedsbrevet kender vi kun din email-adresse. Denne kan afmeldes igen 
ved at klikke linket i evt nyhedsbreve eller ved at kontakte webmaster. 



Indlejret indhold fra andre websteder 

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler 
osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis 
den besøgende har besøgt det andet websted. 

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts 
sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din 
interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted. 

Analytics 

Besøg og sidevisninger optælles anonymt via vores webhotel Gigahost 

Hvem vi deler dine data med 
Vi deler ikke dine data med andre. Dog kan Gigahost spore din browsertype og dit land. 
Ved tilmeldinger til fællesjagter deler vi dine data med jagtudlejer. 

Hvor længe vi gemmer dine data 
Vi opbevarer ikke data udover email i nyhedsbrevet. Tilmeldte til fællesjagterne slettes ved 
jagtsæsonens afslutning 

Hvilke rettigheder har du over dine data 
Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke 
nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller 
sikkerhedsmæssige grunde. 

Hvor vi sender dine data 
Vi sender ikke data ud over tilmeldte til fællesjagter 

Kontaktinformation 

Hvis du vil have information omkring data – eller vil have slettet data kan du kontakte 
webmaster@skoerpingjagtforening.dk 

	


