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PRIVATLIVSPOLITIK 
 

Vi værdsætter at du bruger vores produkter. Hos Assembly Voting er beskyttelsen af dit 
privatliv vigtigt for os. Nedenfor finder du en detaljeret beskrivelse af vores håndtering af dine 
data i de af vores produkter, der kan indeholde personoplysninger.  

 

1. Dataansvarlig 

Ansvarlig person for databeskyttelse er: 

Camilla Banja  

Assembly Voting Aps  
Park Alle 382 
DK-2625 Vallensbæk  
Danmark  

E-mail: camilla@aion.dk   

Telefon: +27591201 

 

2. Databeskyttelsesrepræsentant 

Databeskyttelsesrepræsentant er: 

Michael Andersen 

Assembly Voting Aps  
Park Alle 382 
DK-2625 Vallensbæk  
Danmark  
E-mail: michael@aion.dk 
Telefon: +45 27510185 

 

3. Principper for indsamling og opbevaring af dine data 

I vores privatlivspolitik forklares baggrunden for, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler 
dine data, når du bruger de af vores produkter, der kan indeholde personoplysninger, som du 
afgiver eller vi opsamler. Det gælder primært Valgsystem, Kandidatsystemet og Meetings. 
Hvis du er i tvivl, eller har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte vores 
databeskyttelsesrepræsentant (kontaktoplysninger i afsnit 2). 

a. Formål og retsgrundlag for databehandlingen 

mailto:michael@aion.dk
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Formålet med behandlingen af dine data er at bruge vores systemer problemfrit, behandle 
dine henvendelser og behandle de indgåede aftaler med dig. Retsgrundlaget for 
databehandling er artikel 6, stk. 1, i den generelle EU persondataforordning. 

b. Sletning eller blokering af data i tilfælde af hensigtsmæssighed 

Vi gemmer kun dine personlige data så længe som nødvendigt for at nå de formål, der er 
beskrevet for de enkelte foranstaltninger. Når formålet er nået, sletter vi dine data. Hvis loven 
foreskriver en ekstra opbevaring, sletter vi dataene efter den lovlige frist. 

c. Rettigheder for indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse 

Du har til enhver tid ret til at modtage oplysninger om dine personlige data, som opbevares af 
os. Hvis de data, der er opbevaret af os, er ukorrekte, har du ret til at få disse rettet. 

Du kan til enhver tid anmode om sletning af dine personlige data, så længe vi ikke længere 
har brug for dataene til gennemførelse af en aftale med dig.  

For udøvelse af de beskrevne rettigheder kontakt venligst vores databeskyttelsesansvarlig 
(kontaktoplysninger i afsnit 2). 

d. Klage 

Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Dette kan ske til Datatilsynet. 
(www.datatilsynet.dk) 

e. Kryptering 

For at sikre dine data under overførsel, bruger vi SSL-kryptering via HTTPS. 

f. Ændring af vores privatlivspolitik 

Vi vil altid tilpasse vores privatlivspolitik til gældende lovkrav. Et sådant behov for tilpasning 
kan også skyldes, at vi udvider vores servicetilbud. Hvis du benytter vores systemer igen, 
gælder den nye privatlivspolitik. 

 

4. Indsamling, behandling og brug af din IP-adresse 

a. Indsamling af trafikdata 

Du kan benytte vores systemer uden aktivt at give oplysninger om dig selv. Vi indsamler 
adgangsdataene, der sendes af din webbrowser. Disse er: 

• Browser type / version 
• Det anvendte styresystem 
• Reference URL (den tidligere besøgte side) 
• Værtsnavn på den adgangscomputer (IP-adresse) 
• Tidspunkt for serverforespørgslen 
• Dvæletid og udvalgte delsider. 

Disse data indsamles udelukkende af tekniske grunde, samt til undersøgelse af eventuelle 
uregelmæssigheder.  
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5. Cookies 

Vi bruger såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler, der overføres fra en webserver til din 
harddisk. Dette giver os automatisk visse data, f.eks. IP-adresse, browser, operativsystem fra 
din computer og din forbindelse til internettet. 

Vi har udarbejdet en særskilt Cookiepolitik der beskriver og regulerer brugen af cookies i vores 
systemer. 

 

6. Kontaktformular, e-mail henvendelser 

Hvis du kontakter os via e-mail eller kontaktformular, indsamler og opbevarer vi dine 
oplysninger med det formål at behandle anmodningen og eventuelle opfølgningsspørgsmål. 
Henvendelser opbevares i 3-12 måneder, hvorefter de slettes. Hvis du ønsker at slette de 
opbevarede data i forbindelse med en henvendelse til Assembly Voting, kan du kontakte os for 
at få slettet henvendelsen. 

 

7. Registrering på vores webservices 

Når vi registrerer for brug af Assembly Votings Meetings produkt, indsamler og gemmer vi 
personlige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse samt 
registrering af aktiviteter og hændelser i systemerne. Registrerede brugere har mulighed for at 
ændre eller slette de data, der er indtastet under registrering til enhver tid.  

 

8. Brug af Google Analytics 

Vores webservices Kandidatsystemet og Meetings anvender Google Analytics. En 
webanalysetjeneste fra Google Inc. ('Google'). Google Analytics bruger såkaldte 'cookies', 
tekstfiler, der gemmes på din computer, og som tillader en analyse af din brug af 
hjemmesiden. Oplysningerne fra cookien om din brug af denne hjemmeside overføres normalt 
til en Google-server i USA og gemmes der. På grund af aktiveringen af IP-anonymisering på 
disse websteder bliver din IP-adresse dog forkortet af Google inden for EU's medlemsstater 
eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til en 
Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside bruger 
Google disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, at kompilere rapporter om 
aktivitet på hjemmesiden og at levere andre tjenester relateret til websitet og internetbrug til 
webstedsoperatøren. IP-adressen, der leveres af Google Analytics som en del af Google 
Analytics, slås ikke sammen med andre Google-data. Du kan forhindre lagring af cookies ved 
hjælp af en tilsvarende indstilling af din browsersoftware. Vi påpeger dog, at du i dette tilfælde 
kan begrænse nogle af produkternes funktioner. Derudover kan du forhindre Google's 
indsamling af de data, der genereres af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden 



 
 
 
 

Privatlivspolitik gyldig fra 1. januar 2019 

 
(herunder din IP-adresse) samt behandling af disse data af Google ved at downloade browser-
plugin'et, der er tilgængeligt under følgende link og installer: 

Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

