
 

Privatlivspolitik 
Den 25. maj 2018 trådte nye regler for beskyttelse af persondata i kraft som følge af ny EU-

lovgivning. Derfor har Vendsyssel Kunstmuseum opdateret vilkår og betingelser for brug af 

hjemmesiden www.vkm.dk. Du kan i denne opdaterede privatlivspolitik læse om, hvilken kontrol 

du har over dine data og hvordan de er brugt. 

 

Privatlivspolitik 

Vendsyssel Kunstmuseum er dataansvarlig og behandler personoplysninger i forskellige 

sammenhænge. Vi har derfor udarbejdet en klar politik om at behandle de oplysninger, du giver os, 

ansvarsfuldt med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med den gældende lovgivning. 

 

Indsamling og brug af personoplysninger 

Vendsyssel Kunstmuseum bruger kun de personoplysninger, du selv giver os - dette i forbindelse 

med de herunder beskrevne funktioner og formål: 

• Ved tilmelding til Årskort VKM 

• Ved tilmelding til nyhedsbrev 

• Ved bestilling af omvisninger 

• Ved tilmelding til arrangementer  

• Ved leje af museets lokaler 

• Ved køb, fakturering og forsendelse af varer fra museumsbutikken 

• Ved job- og praktikansøgninger 

• Ved privat udlån af værker til Vendsyssel Kunstmuseum 

• Ved ansøgning om ophold i Vendsyssel Kunstmuseums atelier og kunstnerbolig 

• Ved forespørgsler om udstillingssamarbejder   

Vendsyssel Kunstmuseum indsamler ikke personoplysninger, uden du selv har givet os disse. 

Har du tilmeldt dig Vendsyssel Kunstmuseums nyhedsbrev, vil din e-mailadresse blive videregivet 

til de underleverandører, som Vendsyssel Kunstmuseum anvender i forbindelse med udsendelse af 

nyhedsbrevene. Aktuelt anvender vi MailChimp og NEWWWEB. Læs MailChimps privatlivspolitik 

her. Læs NEWWWEBs privatlivspolitik her.  

 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://mit.newwweb.dk/files/documents/privatlivspolitik_for_newwweb_aps.pdf


 
Sletning af personoplysninger 

Hvis du afmelder dit Årskort VKM eller afmelder dig Vendsyssel Kunstmuseums nyhedsbrev, 

sletter Vendsyssel Kunstmuseum straks dine personoplysninger.  

Har du i forbindelse med køb af varer/ydelser eller ved tilmelding til et arrangement delt dine 

personoplysninger med Vendsyssel Kunstmuseum, vil disse blive slettet efter endt ekspedition eller 

arrangement. Museets bogholderi er dog af lovmæssige årsager forpligtet til at gemme en kopi af 

alle betalingsoplysninger i 5 år. 

Vendsyssel Kunstmuseum må gemme job- og praktikansøgninger i max 6 måneder.  

 

Samtykke 

Når du bruger www.vkm.dk, indsamler og behandler Vendsyssel Kunstmuseum i nogle tilfælde 

dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke fx. til nyhedsbrevet. 

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at 

kontakte Vendsyssel Kunstmuseum. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stoppes behandlingen af 

dine personoplysninger, medmindre vi er forpligtede til at opbevare dine personoplysninger i 

henhold til lovgivningen. 

 

Sikkerhed 

Dine oplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert. Vendsyssel Kunstmuseum har 

implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine 

oplysninger misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, 

fortabes eller forringes eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. 

 

Links til andre hjemmesider mv. 

www.vkm.dk kan indeholde links til andre hjemmesider. Vendsyssel Kunstmuseum er ikke ansvarlig 

for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne 

tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. 

 

Cookiepolitik 

På www.vkm.dk bruger Vendsyssel Kunstmuseum cookies til at undersøge, hvordan hjemmesiden 

bliver brugt. Disse oplysninger bruges til løbende at få statistiske oplysninger om besøgende på 

hjemmesiden. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere. 

 

 



 
Hvad er en cookie? 

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser, for at kunne genkende din computer ved 

tilbagevendende besøg. Cookies er ikke aktive filer; de kan altså ikke udvikle virus eller spore 

indhold på din computer. Det eneste, de gør, er at sende anonyme oplysninger tilbage til os om 

besøgstidspunkt, varighed osv. 

Følgende 3. part sætter cookies på din computer, når du besøger www.vkm.dk: 

Google Analytics: Gør det muligt for Vendsyssel Kunstmuseum at udføre statistiske analyser som 

for eksempel, hvor mange antal besøgende hjemmesiden har, anvendt tid på hjemmesiden, 

enheder, alder og browsertyper. 

 

Hvis du ikke vil tillade cookies 

Hvis du ikke er interesseret i, at cookies bliver lagret på din computer, kan du indstille din 

browser til ikke at acceptere cookies. Kig i din browsers hjælpefunktion for vejledning til, hvordan 

du slår cookies fra. Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres 

cookies på dit IT-udstyr. 

Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne 

[CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. 

Hvis det ikke virker, eller hvis du eksempelvis anvender en MAC, skal du vælge indstillinger i den 

browser, som du anvender fx: 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Opera 

• Safari 

Hvis du vil vide mere om cookies, kan du besøge minecookies.org, der informerer dybdegående 

om cookies. Det er en hjemmeside oprettet af Foreningen af Danske Interaktive Medier. 

 

Dine rettigheder 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Vendsyssel Kunstmuseum behandler om 

dig, ligesom du har ret til at anmode om ajourføring eller sletning af dine oplysninger. Ønsker du at 

gøre brug af dine rettigheder i medfør af Persondataloven, er du velkommen til at kontakte os.  

 

 



 
Kontakt 

Hvis du ønsker, at Vendsyssel Kunstmuseum opdaterer eller sletter de personoplysninger, som vi 

har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du 

kontakte os som angivet nedenfor: 

Vendsyssel Kunstmuseum 

P. Nørkjærs Plads 15, 9800 Hjørring 

Telefon: + 45 98 92 41 33 

E-mail: info@vkm.dk 

CVR.: 13 14 50 16 

 

mailto:info@vkm.dk

