PRIVATLIVSPOLITIK OG COOKIES.

Gælder for AHP Artist
Havnegade 100 – 5000 Odense C – Dk
Tlf.: +45 2072 7141
Mail: ap@ahp-artist.dk
PRIVATLIVSPOLITIK:
AHP Artist indsamler ingen personlige data, uden at du selv har givet os oplysningerne, fx ved at kontakte os eller ved
samarbejde af afholdelse af event eller musikalsk optræden.
Dine personlige data bruges først og fremmest til at kunne gennemføre det arrangement, du er er hyret til, hvad
enten det drejer sig om et enkelt stående job eller eller andet. Vi indsamler oplysninger om dit navn, adresse, person
nr, tlf nr, mailadresse, og dennes faktureringsoplysninger,
BESKYTTESLSE AF PERSONLIGE DATA.
Dine personlige data skal ifølge Persondataloven beskyttes og opbevares sikret og fortroligt. Vi gemmer dine
oplysninger på PCere og på eksterne harddiske med meget begrænset adgang og i kontrollerede faciliterer. Vi har
installeret alle krævede og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der opdateres og kontrolleres løbende i hht
Persondataloven, for at sikre dine oplysninger. Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via
Internettet, selv om data overføres krypteret fra vores computere. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre
uberettiget tvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine
oplysninger på eget ansvar.
SLETNING AF DATA.
Sletning af data sker 1 år efter du har afsluttet dit arrangement hos os.
DINE RETTIGHEDER.
Du har til enhver tid ret til, at få oplyst hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, og du skal så rette henvendelse til
ap@ahp-artist.
Er der registreret urigtige oplysninger om dig eller ønsker du dine oplysninger slettet, har du ret til at få oplysningerne
rettet eller slette hurtigst muligt og senest inden for 1 måned.
VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER.
For at AHP Artist kan fungere som en moderne virksomhed, anvender vi tjenesteudbydere og databehandlere, der
udfører arbejde på vores vegne, såsom revisorer, mailhosting, systemvedligeholdelse, mv. Disse samarbejdspartnere
kan få adgang til data, i det omfang det er nødvendigt, for at kunne levere deres tjenester og services.
Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har under ingen
omstændighed tilladelse til at anvende data til andet end hvad der er omfattet af den kontraktlige forpligtelse med
AHP Artist, ligesom vi løbende kontrollerer at samarbejdspartnerne overholder deres forpligtelser.
OM BRUG AF COOKIES.
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.
Du kan slette eller blokere cookies her:

http:/minecookies.org/cookiehandtering

På AHP Artist bruger vi cookies for at huske dine indstillinger, når du fx er logget ind på vores hjemmeside eller
tilmelder dig en aktivitet.
Vi bruger AdWords, som hjælper os med at måle effekten af vores digitale annoncering. Desuden bruger vi Facebookcookies til at målrette vores budskaber i forbindelse med annoncering på Facebook. Derudover benytter vi cookies til
at optimere søgninger til os via Internettet, Google, såfremt du giver sitet adgang til din lokalitet.

