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Privatlivspolitik og cookiepolitik for brugere af Aarhus 
Business College’s hjemmeside 
Når du besøger vores hjemmeside www.aabc.dk og bruger hjemmesidens forskellige 
tjenester efterlader du personlige oplysninger. I vores persondatapolitik kan du læse om, 
hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan oplysningerne anvendes. 

Persondatapolitik 

1. Dataansvarlig 
 
Aarhus Business College er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig, når du 
anvender www.aabc.dk og hjemmesidens services. 
 

Vores kontaktoplysninger: 
Aarhus Business College 
Sønderhøj 28 
2860 Viby J. 
 
Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi anvender og beskytter dine data, eller du ønsker at 
gøre brug af dine rettigheder til indsigt og sletning, så skriv til gdpr@aabc.dk. 

Aarhus Business College behandler og beskytter dine personlige data i henhold til 
Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den danske databeskyttelseslov. 

2. Hvordan indsamler vi personoplysninger? 
 
Når du anvender www.aabc.dk, indsamler vi oplysninger både direkte og indirekte. 

Den direkte indsamling foregår med dit samtykke. Det sker f.eks. når du downloader 
materiale fra hjemmesiden, skriver til os via de funktioner, der findes på siden, abonnerer 
på vores nyhedsbrev, tilmelder dig et kursus, sender os en mail og benytter vores digitale 
services.  

Den indirekte indsamling foregår via cookies, når du besøger hjemmesidens forskellige 
funktioner, sider og artikler. Dette kalder vi brugeradfærd, og de oplysninger, vi indsamler, 
er f.eks.: IP-adresse, demografisk data, besøgshistorik, browserinformationer og anden data 
knyttet til adfærd. Når du besøger vores hjemmeside, skal du tage stilling til vores brug af 
cookies. Disse informationer anvender vi bl.a. til forbedring og udvikling af Aarhus Business 
Colleges serviceydelser og til analyser og markedsføring, herunder re-marketing.  
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3. Hvilke informationer indsamler vi? 
 
Ved brug af hjemmesiden 
Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, f.eks. browser og 
skærmopløsning. Dit IP-nummer, geografiske placering, hvilke sider du klikker på og hvordan 
du bevæger dig rundt på hjemmesiden. Indsamlingen sker ved hjælp af Cookies. Du kan 
læse skolens Cookiepolitik nedenfor. 
 
Ved henvendelser på chat m.v.: 
Navn, telefonnummer og email. 
 
Ved tilmelding til nyhedsbrev:  
Navn og email. 
 
Ved kursustilmelding:  
Navn, cpr-nr, adresse, postnr, by, email, telefonnr., i job: ja/nej, hvem der betaler for kurset: 
privat, arbejdsgiver, jobcenter. 

Ved uddannelsesspecifikke fag (online) herudover: 
Information om uddannelsesretning, oplysning om elevplads, information om modtaget 
realkompetencevurdering. 

4. Hvad er formålet med indsamlingen 
 
Vi indsamler og bruger personoplysninger på hjemmesiden med det formål at markedsføre 
Aarhus Business College, at udbyde eksisterende uddannelsestilbud og at udvikle nye tilbud. 

5. Det juridiske grundlag for behandlingen 
 
I den direkte indsamling af data via www.aabc.dk vil det juridiske grundlag være dit 
samtykke, som du giver i forbindelse med, at du anvender konkrete services på 
hjemmesiden.  

I den indirekte indsamling af data via www.aabc.dk er det juridiske grundlag dit samtykke til 
brugen af cookies, der gør os i stand til at indsamle visse personoplysninger. Det gælder bl.a. 
statistik, kundeundersøgelser, internetbaseret markedsføring og analyser af generel 
brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine oplevelse samt kvaliteten af 
Aarhus Business Colleges serviceydelser. 
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6. Dine rettigheder 
 
I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. 

Rettighederne er som følger: 

• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. 
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret 

om dig. 
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. 
• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret 

til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, 
medmindre Aarhus Business College efter lovgivning er pålagt at skulle behandle 
personoplysningerne. 

Du kan ved skriftlig anmodning til Aarhus Business College enten modtage en udskrift af 
dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode 
om at få slettet dine personoplysninger. 

Anmodningen fremsendes til: gdpr@aabc.dk 

7. Opbevaringssikkerhed af dine personoplysninger 
 
Aarhus Business College beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse 
og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

Aarhus Business College har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af 
vores medarbejdere, der behandler persondata. Aarhus Business College’s 
sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske 
udvikling. 

Udover Aarhus Business College’s interne systemer benytter Aarhus Business College sig af 
eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer. Aarhus Business College har indgået 
databehandleraftaler med de pågældende leverandører i henhold til 
Databeskyttelsesforordningen. Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine 
personoplysninger. 

8. Deling af dine personoplysninger 
 
Aarhus Business College kan i visse tilfælde være forpligtet til at videregive 
personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed. 
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9. Hvor længe behandler vi dine oplysninger 
 
Aarhus Business College sletter dine personoplysninger, når du beder om det, når der ikke 
længere er et formål med behandlingen og når Aarhus Business College efter lovgivning ikke 
længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne. 

10. Links 
 
Denne politik er alene gældende på www.aabc.dk. Hjemmesiden kan indeholde links til 
andre hjemmesider. Når du videresendes til en anden hjemmeside, anbefaler vi, at du læser 
den persondatapolitik, der er gældende for den pågældende hjemmeside. Aarhus Business 
College påtager sig intet ansvar for andre hjemmesiders behandling af dine personlige 
oplysninger. 

11. Klagemulighed 
 
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Aarhus Business College s behandling af 
dine personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til os på gdpr@aabc.dk.  
Hvis dette ikke giver en afklaring, kan en eventuel klage rettes til Datatilsynet. Den aktuelle 
kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk. 
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Cookiepolitik 

Aarhus Business College bruger forskellige typer af cookies for at optimere dit besøg, genere 
statistik over brugen af vores hjemmeside samt til marketingstiltag via eksterne kanaler, 
såsom Google og YouTube. Du skal være opmærksom på, at et nej til cookies kan betyde, du 
ikke kan se videoer og infografik på vores side. 

Hvad er en cookie?  
En cookie er en tekstfil, der sættes på din elektroniske enhed, når du besøger en 
hjemmeside. I denne tekstfil gemmer hjemmesiden informationer, som den gerne vil kunne 
læse, næste gang du besøger siden. Indholdet af cookies læses og skrives af de 
hjemmesider, du besøger. 

Det er ofte informationer, der er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Det kan 
også være cookies til brug for statistik eller i markedsføring. 

En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookies ikke selv kan gøre noget 
på din elektroniske enhed. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden 
måde gøre skade. 

Tillad alle cookies 
Når du besøger Aarhus Business Colleges hjemmeside, skal du tage stilling til vores brug af 
cookies. Hvis du vælger Tillad alle cookies, accepterer du alle cookies. Der sættes dermed 
nødvendige, statistik- og marketing-cookies på din elektroniske enhed, og meddelelsen om 
cookies forsvinder. Næste gang, du besøger websitet med samme internetbrowser, vil du 
ikke blive spurgt igen, og der vil fortsat blive sat cookies på din elektroniske enhed. 

Tillad udvalgte cookies 
Hvis du kun vil have nødvendige cookies, eller selv vælge, hvilke cookies du vil samtykke til, 
skal du vælge Tillad udvalgte cookies.  

Vælger du kun nødvendige cookies, undgår du cookies for statistik og markedsføring. 
Derudover bruges nødvendige cookies til at bestemme, om en bruger er en robot eller ej. 

Hvis du kun tillader nødvendige cookies, skal du være opmærksom på, at vores hjemmeside 
muligvis ikke fungerer optimalt. F.eks. kan du opleve problemer med at afspille videoer eller 
bruge andre funktioner, der kræver accept af andre cookies. 

Sletning af cookies 
Vi anvender de cookies, du har godkendt, indtil du trækker dit samtykke tilbage. 

Du kan trække dit samtykke tilbage via din internetbrowsers indstillinger. Hvordan du gør 
dette, afhænger af, hvilken browser du anvender. Find yderligere oplysninger om, hvordan 
man sletter cookies her: https://minecookies.org/cookiehandtering/ 
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Hvorfor informerer vi om cookies? 
Alle danske hjemmesider er forpligtet til at indsamle accept af cookies, samt til at informere 
om, hvilke cookies, der sættes på brugerens elektroniske enhed. 

Yderligere spørgsmål 
Du er velkommen til at kontakte Aarhus Business College på gdpr@aabc.dk, hvis du har 
yderligere spørgsmål til cookies på www.aabc.dk. 

Læs mere om cookies, bekendtgørelse og vejledning på Erhvervsstyrelsens 
hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/cookieregler. 

http://www.aabc.dk./
https://erhvervsstyrelsen.dk/cookieregler
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