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Vi er forpligtet til at beskytte alle former for personoplysninger, der deles med os, eller som vi på anden 
måde er kommet i besiddelse af.

Formålet med denne privatlivspolitik er at informere dig om hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan 
og hvorfor vi indsamler dem, samt hvad vi gør for at beskytte dine oplysninger. Har du spørgsmål til 
indsamlingen af personoplysninger er du velkommen til at kontakte os.

Indsamling af personoplysninger
Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger, og vi indsamler kun oplysninger om dig, når  
du selv afgiver oplysningerne.

Giver du personoplysninger om andre personer, opfordrer vi dig til at indhente samtykke fra vedkommende, 
før du afgiver informationerne til os.

Vi indsamler personoplysninger i forbindelse med:
Registrering af tilmelding og deltagelse ved Filmkraft Kortfilmfestival og Musikvideofestival.
Tilmelding til festival, workshops og andre events, som Filmkraft arrangerer.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til tredjepart, medmindre du selv har givet skriftligt 
samtykke hertil.

Tidsramme for opbevaring
De indsamlede oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af oplysningens 
art og årsagen til opbevaring. Derfor er det ikke muligt at angive en nøjagtig tidsramme for hvornår 
oplysningerne slettes.

Links
På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre 
hjemmesider (tredjepartshjemmesider) eller for de procedurer disse tredjeparter har for indsamling og 
behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjepartshjemmeside, bør du læse 
hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

Ændring eller sletning af oplysninger
Hvis du ønsker, at vi ændrer eller sletter de oplysninger, som du har oplyst til os, eller hvis du har spørgsmål 
til indsamling af oplysningerne, kan du kontakte os på info@filmkraft.dk

Cookies

Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser af de hjemmesider, du besøger. De indeholder normalt
et hjemmesidenavn og en identifikator. Cookies hjælper med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores 
hjemmeside.

Vi anvender cookies til formular-relaterede cookies: Når du indsender data via en formular som den på vores
kontaktside.

Tredjepartscookies
I nogle tilfælde bruger vi cookies fra tredjepart. Vi bruger sociale medier knapper og/eller plugins på denne 
side. For at disse kan fungere, vil der være tredjepartscookies på vores hjemmeside.

Deaktivere cookies
Du kan forhindre placeringen af cookies i indstillingerne i din browser, selvom det kan påvirke 
funktionaliteten af de hjemmesider, du besøger. Cookies på vores hjemmeside er ikke nødvendige, men kan
forbedre din browseroplevelse. Du kan finde hjælp til at ændre indstillingerne i hjælpefunktionen i din 
browser.


