Professionelle IT-løsninger
IT-Hotellet ApS
Agerhatten 27b . 5220 Odense SØ
Tlf. 6441 4890
Mail: info@it-hotellet.dk
Cvr: 33770677

Hvem er IT-Hotellet?
IT-Hotellet ApS er en dansk Hosting virksomhed, som udover vores Hosting ydelser bistår med alt inden for
IT.

IT-HOTELLET ApS
Agerhatten 27b, ST. TH
5220 Odense SØ
CVR. 33770677

Hvilke personlige data indsamler vi og hvorfor?
Vi indsamler kun det nødvendige data, når du besøger vores hjemmeside. Dvs. at hvis du fx tilmelder dig
vores nyhedsbrev, er det nødvendigt at kende din e-mail adresse. Alt data vi indsamler bliver kun anvendt i
det omfang det ligeledes er nødvendigt. I ovenstående eksempel vil det være at sende dig vores
nyhedsbrev.
Vi indsamler følgende data:
1.
2.
3.
4.

E-mail adresse (Nyhedsbrev eller ved brug af kontaktformular)
Navn (Ved afgivelse af kommentar, på en af vores artikler, eller ved brug af kontaktformular)
Cookies
IP-Adresser + User agent string

Kommentarer:
”Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i
kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe
med at opdage spam.
En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til
Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her:
https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for
offentligheden sammen med din kommentar.”
Kontaktformular:
Når besøgende anvender kontaktformularen, fremsendes navn og e-mail adresse samt indholdet i
beskeden til vores kundeindgang på e-mails, her vil beskeden blive behandlet af en af IT-Hotellets ansatte.
Navn, e-mail samt indholdet af beskeden vil kun blive brugt til at besvare henvendelsen, vi benytter derfor
ikke disse data til andet. Alle vores e-mails gemmes i 2 år, hvorefter de automatisk slettes.
Cookies:
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Navn

Udbyder

bisinfra-sessionid

merit.soliditet.dk
(Sverige)

JSESSIONID

merit.soliditet.dk
(Sverige)

PHPSESSID

merit.soliditet.dk
(Danmark)

@@History/@@scroll|# Youtube.com (USA)
_ga

IT-Hotellet.dk
(Danmark)

_gat

IT-Hotellet.dk
(Danmark)

_gid

IT-Hotellet.dk
(Danmark)

GPS

Youtube.com (USA)

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube.com (USA)

YSC

Youtube.com (USA)

Formål
Viser IT-Hotellets
kreditværdighed med et
soliditet live rating logo
bevarer brugerlandene
på tværs af
sideforespørgsler
bevarer brugerlandene
på tværs af
sideforespørgsler
Bevarer historik på viste
videoer
Registrerer et unikt id,
der bruges til at
generere statistiske
data om, hvordan den
besøgende bruger
hjemmesiden.
Brugt af Google
Analytics til at drosle
anmodning raten
Registrerer et unikt id,
der bruges til at
generere statistiske
data om, hvordan den
besøgende bruger
hjemmesiden.
Registrerer et unikt id
på mobilenheder for at
muliggøre sporing
baseret på geografisk
GPS-placering.
Forsøger at estimere
brugerens båndbredde
på sider med
integrerede YouTubevideoer.
Registrerer et unikt ID
for at holde statistikker
over hvilke videoer fra
YouTube brugeren har
set.
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Udløb
Session

Session

Session

Session
2 år

Session

Session

Session

179 dage

Session
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cc_cookie_accept
cc_cookie_decline

IT-Hotellet.dk
(Danmark)
IT-Hotellet.dk
(Danmark)

Husker om brugeren har 1 År
accepteret cookies
Registrerer om
Session
brugeren har afvist
cookies

”Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og
websted i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du
skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.
Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre
om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du
lukker browseren.
Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af
skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger "Husk
mig", vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.
Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie
indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret.
Den udløber efter 1 dag.”
Indlejret indhold:
”Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret
indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det
andet websted.
Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og
overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret
indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted.”
Analytics:
Vi benytter Google Analytics til at opsamle statistik omkring besøgende, du kan fravælge cookies fra Google
Analytics her. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Hvem deler vi dine data med:
Som udgangspunkt deler vi ikke dine data med nogen, med undtagelse af cookies. Se punktet for cookies.
Hvor længe gemmer vi dine data:
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”Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er
så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en
moderationskø.
For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de
giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver
tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se
og redigere den information.”
Hvilke rettigheder har du over dine data:
”Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil
med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at
vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er
forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.”
Hvor vi sender dine data:
IT-Hotellets hjemmeside ligger på vores egne server, i Danmark og vi sender ikke som udgangspunkt dine
data andre steder hen. Med undtagelse af cookies, se punktet for cookies.
Kontaktinformationer:
Har du spørgsmål til privatlivspolitikken, kan du kontakte vores DPO:
Eske Mandfeldt-Kongstad – emk@it-hotellet.dk
Hvordan vi beskytter dine data:
Hos IT-Hotellet har vi uddannet personale, samt udnævnt en DPO. Som sikrer vores egne procedurer og
sikkerhedspolitik overholdes. Derudover har vi alt data sikkert gemt i vores datacenter, i den gamle
koldkrigsbunker i Odense. Læs mere her: https://www.it-hotellet.dk/datacenter/
Procedurer i forbindelse med et databrud:
Såfremt vi bliver ramt af et Databrud, har vi i vores eget servermiljø flere lag af beskyttelse samt
overvågning. Som ligeledes kan leverer en log af brud og angreb, således at der til datatilsynet kan leveres
data omkring hvor bruddet er opstået og i hvilket omfang.
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