Cookie- og privatlivspolitik
Når du besøger bam-bus.dk er du altid anonym. Det vil sige, at vi ikke automatisk registrerer
oplysninger, som kan identificere dig. Det gælder dog ikke, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev
eller arrangementer, men vi vil aldrig videregive eller sælge oplysningerne til tredjepart.

Vores nyhedsbrev og hvordan du afmelder dig
Vi har et nyhedsbrev, der informerer om nyt fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Hvis du er tilmeldt har
vi kun registreret din mailadresse og eventuelt dit navn (frivilligt). Det er muligt at afmelde sig
nyhedsbrevet ved at benytte linket nederst i nyhedsbrevet eller ved at kontakte os på info@bambus.dk.
Nyhedsbreve fra os sendes via Mailchimp, der indsamler data om hvert nyhedsbrevs succes,
herunder hvor mange der åbner nyhedsbrevene og hvilke links, der klikkes på.
I følge EUs General Data Protection Regulation (GDPR) har alle ret til bl.a. at få sin data udleveret
og slettet. Det er derfor muligt at kontakte Mailchimp og få sine data udleveret og/eller slettet. Vi
kan også slette data, men har ikke adgang til at udlevere data i en brugbar form.

Tilmeldings- og kontaktformularer
Vores kontaktformular på bam-bus.dk gemmer de udfyldte data så vi kan have et overblik over de
spørgsmål vi bliver stillet.
Tilmelding til arrangementer foregår via Wufoo, der gemmer de indtastede oplysninger for at give
os overblik i den periode tilmeldingen varer. Al data bliver typisk slettet igen indenfor 6 måneder.
Ønsker du at få udleveret eller slettet de indtastede data kan du kontakte os på info@bam-bus.dk.

Brug af cookies
Hver gang du besøger bam-bus.dk, gemmes der cookies på din computer. En cookie består af en
lille tekstfil, som genkender hvilken hjemmeside du kommer fra og gemmer oplysninger om din
færden på hjemmesiden. Det kan fx være: Hvilke sider du besøger, browsertype, skærmopløsning
og søgeord.
Vi bruger disse oplysninger til at udarbejde statistik om brugernes adfærd, med henblik på at
videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Vi håber derfor, at du accepterer cookies, da det hjælper
os med at forbedre brugeroplevelsen for dig og alle andre, som besøger bam-bus.dk.

Vi benytter Google Analytics til at indsamle oplysninger om brugen af vores side. Har du ikke tillid
til Google eller ønsker du bare ikke at de skal have information om dine besøg, så kan du blokere
for deres cookies på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Information om cookies
Cookies er ikke farligt for din computer, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige
programmer. Du har altid muligheden for at blokere eller slette dem ved at ændre indstillingerne i
din browser.
Er du interesseret i at vide mere om cookies, og hvordan du skal forholde dig til dem, kan du
besøge www.minecookies.org.

Brug af Byggefakta leverancer (FaktaNet Live)
Byggefakta leverer byggeaktivitetsinformation på FaktaNet Live som Byggeriets Arbejdsmiljøbus
abonnerer på.
Vi bruger alene ikke personfølsomme oplysninger til at finde byggepladsaktivitet, og til at formidle
relevante arrangementer og information til aktører i byggebranchen og overholder i den
forbindelse Byggefaktas krav til anvendelse af deres leverancer.
Du kan finde Byggefaktas krav her: https://www.byggefakta.dk/politik-dataadministrationintegritet-cookies
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