Om brug af cookies og persondata
Få overblik over, hvordan vi bruger dine data her.
Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler, der kan bruges af websteder til at gøre din brug af websitet så nem som muligt.
Via disse cookies indsamler vi anonyme oplysninger om, hvordan vores brugere benytter vores website.
Det er alene informationer, der gør, at vores system kan genkende vores brugere i forbindelse med deres
besøg på siden.Nogle cookies slettes automatisk, når du lukker din browser (sessions-cookie). De
resterende cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder, men de fornyes efter hvert besøg.
En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en
cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.
Her finder du en vejledning til, hvordan du sletter cookies (http://minecookies.org/cookiehandtering/) .
Persondata
Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig Lederwebs nyhedsbrev, beder vi om fornavn, efternavn, e-mail og dit ledelsesniveau
(ikke obligatorisk). I så fald du afmelder dig vores nyhedsbrev, slettes disse informationer. Muligheden for at
afmelde dig finder du nederst i hvert nyhedsbrev.
E-kurser

Som modtager af et e-kursus oplyser du navn og e-mail. Hvis du siger ok til, at vi må kontakte dig igen med
information om nye, lignende kurser, gemmer vi dine informationer. Hvis du ikke vælger at sige ok til det,
slettes dine data senest 3 år efter, at du enten har afsluttet eller afmeldt dig kurset.
Oprettelse af kurser på Lederweb

Eksterne kan oprette kurser om offentlig ledelse på Lederweb. Det kræver, at kursusudbyderne opretter en
profil, hvor de oplyser navn, e-mail, adgangskode, arbejdsplads, hjemmeside, køn, ledertype, lederansvar.
Bestilling af publikationer

Væksthusets publikationer kan bestilles. Det kræver, at du oplyser navn, adresse, postnummer, by, e-mail
og arbejdspladsens navn. Disse oplysninger gemmes til, at din bestilling er afsendt.
Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personhenførbare
oplysninger, uden at du selv har givet os tilladelse til.
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