Indledning
Lommefilm Aps (LOMMEFILM) er en virksomhed, som gennemfører
kommunikationskampagner, filmworkshops og dertilhørende aktiviteter.
Vi lægger stor vægt på at du er tryg ved at anvende vores website og de nyhedsbreve
som du ønsker, at modtage. Vi har en tydelig og klar politik om at behandle dine
oplysninger ordentlig og ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse
med lovgivning på området. Vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse af vores
website, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet, og til at støtte
markedsføringen af vores services på sitet. Vi ønsker at give fuld og hel information
omkring vores brug af cookies.
Generelle vilkår
LOMMEFILM indsamler kun de personoplysninger om dig, som fremgår af
privatlivspolitikken. Oplysningerne bruges til at sikre en god brugeroplevelse.
Hjemmelsgrundlag
LOMMEFILM behandlinger personoplysninger på baggrund af:
Samtykke - til at sende dig nyhedsbreve og til at modtage dine uploadede videoer, eller de
videoer på vegne af den/de bruger(e), du har afgivet samtykke for.
De personoplysninger der gives os i forbindelse med tilmelding til arrangementer,
workshops og lign.
Samtykke
Er vores behandling af dine personoplysninger, baseret på dit samtykke, skal du vide, at
dit samtykke er afgivet frivilligt, og kan til en hver tid trækkes tilbage. Vælger du at trække
dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra
dette tidspunkt.
Domæne(r)
Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.lommefilm.dk
Personoplysninger
Til hvilke formål indsamler virksomheden personoplysninger
LOMMEFILM indsamler standardpersonoplysninger til:
• At kunne sende dig nyhedsbrev og information om vores tilbud og arrangementer
• Til at kunne lave aftaler med dig om deltagelse i vores arrangementer, workshops og
projekter.
• Til at kunne vise dine videoer på www.lommefilm.dk
Hvilke personoplysninger indsamler virksomheden:
Vi indsamler følgende personoplysninger om dig:
• Ved tilmelding til arrangement, workshop, projekt: Navn, mail, telefonnummer,
arbejdsplads
• Nyhedsbrev: Når dit samtykke er givet, gemmer vi din e-mailadresse og evt. dit navn og
sletter begge når du trækker dit samtykke tilbage

• Ved videoupload: dit fornavn + efternavn + skolenavn
Hvordan behandler virksomheden dine oplysninger
LOMMEFILM behandler personoplysninger med fortrolighed og sikre, at kun personale,
som har behov for at få adgang til dine oplysninger, har adgang. Vi bruger kun
personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen.
Hvilke oplysninger sender vi videre
Standard personoplysninger videresendes ikke.
Til brug for upload integrerer vi med videotjenesten Vimeo (du finder flere informationer om
databehandling og bemærkninger om databeskyttelse gennem Vimeo på: https://
vimeo.com/privacy
Til brug for nyhedsbreve bruger vi Mailchimp (du finder flere informationer om
databehandling og bemærkninger om databeskyttelse gennem Mailchimp på: https://
mailchimp.com/legal/privacy/)
Hvem modtager oplysningerne
• LOMMEFILM
Opbevaring af dine personoplysninger:
I henhold til samtykke til at modtage information fra os – indtil du trækker dit samtykke
tilbage.
Rettigheder
Behandler vi personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi
behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet
for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi
fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller
med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores
eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod
behandling af oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet/
dataflytning): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse
personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om
dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som finder på
www.datatilsynet.dk.

Private browser indstillinger
Du skal være opmærksom på, at har du fravalgt lagring af alle cookies i din browser, kan
dette have virkning på hjemmesidens funktionalitet.
Cookies
Hvad er en cookie?: Cookies er små tekst-filer, som bliver lagret på brugerens computer.
De er designet til at holde en lille mængde data omkring en bruger eller hjemmeside, og
bruges til at levere information mellem brugeren og en bestemt hjemmeside.
Afvisning eller sletning af cookies: Du kan altid afvise eller slette cookies på din computer
ved at ændre i din browsers indstillinger. Hvor du finder disse indstillinger afhænger af,
hvilken browser du benytter.
Kategorier af cookies

Kategori: Nødvendig (3)
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende
funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke
fungere ordentligt uden disse cookies.
COOKIE NAVN

UDBYDER

TYPE

UDLØB

__RequestVerificationToken

lommefilm.dk

HTTP

Session

Først fundet URL: https://www.lommefilm.dk/upload/
Cookie formålsbeskrivelse: Hjælper til at forebygge Cross-Site Request Forgery (CSRF) angreb.
Initiator: Webserver
Kilde: lommefilm.dk

ASP.NET_SessionId

lommefilm.dk

HTTP

Session

HTTP

1 år

Først fundet URL: https://www.lommefilm.dk/upload/
Cookie formålsbeskrivelse: Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler.
Initiator: Webserver
Kilde: lommefilm.dk

CookieConsent

lommefilm.dk

Først fundet URL: https://www.lommefilm.dk/kampagner/aktuelle/vores-smarte-hverdag/lektion-1/
Cookie formålsbeskrivelse: Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne.
Initiator: Script-tag
Kilde: notinstalled

Kategori: Statistik (1)
Statistiske cookies giver hjemmesideejere indsigt i brugernes interaktion med hjemmesiden, ved at
indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
COOKIE NAVN

UDBYDER

TYPE

UDLØB

vuid

vimeo.com

HTTP

2 år

Først fundet URL: https://www.lommefilm.dk/kampagner/aktuelle/vores-smarte-hverdag/lektion-1/
Cookie formålsbeskrivelse: Indsamler data om brugerens besøg på hjemmesiden såsom hvilke sider der er læst.
Initiator: Iframe, kildekode linjenummer 170
Kilde: https://player.vimeo.com/video/593318707?app_id=122963h=b6352111c8

Kontakt
Hvis du skulle have yderligere spørgsmål, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder,
er du velkommen til at kontakte virksomheden på telefon 42800023,martin@lommefilm.dk
el. telefon 61700029, kasper@lommefilm.dk.
Klageadgang
Ønsker du at klage over LOMMEFILM ApS behandling af dine personoplysninger, kan du
rette henvendelse til det danske Datatilsyn på telefon 33 19 32 00 eller på e-mail
dt@datatilsynet.dk.
Version
Vi opdater og ændrer løbende i vores privatlivspolitik, så den løbende bliver tilpasset
lovgivningen. Denne politik er senest opdateret november 2021.

