
 

 

 
PRIVATLIVSPOLITIK 

Danmarks Lærerforening registrerer og gemmer de oplysninger, du 
giver til os online, f.eks. når du melder dig ind, tilmelder dig 
nyhedsbrev eller kursusaktiviteter, lejer sommerhus, ansøger om 
forsikring eller lån, opretter "Min side", booker rådgivningssamtaler 
eller tilmelder dig betalings-service. 
  
Vi bruger desuden cookies på dlf.org til udarbejdelse af statistik og 
analyser. Du kan læse mere om, hvilke cookies vi anvender, og 
hvordan du kan slette dem, i vores Cookiepolitik. 
 
Oplysningerne bliver brugt til at kommunikere med dig, gennemføre 
dine ansøgninger/bestillinger, administrere din profil eller dit med-
lemsskab og give dig den service, du har bedt om. Oplysningerne 
opbevares beskyttet, og sendes via en krypteret forbindelse (undta-
gen tilmelding til nyhedsbrev).  
 
Vi videregiver kun dine oplysninger til vores samarbejdspartnere, 
som fx Lån & Spar Bank, i det omfang det er nødvendigt for at 
gennemføre den service, du har bedt/ansøgt om, eller hvis du har 
givet dit udtrykkelige samtykke til videregivelsen.  
 
Du har ret til, ved forespørgsel, at få oplyst hvilke oplysninger, vi 
har registreret om dig, og gøre indsigelse mod en registrering i 
henhold til persondataloven. Hvis oplysningerne er forkerte, 
ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne 
rettet eller slettet.  
 
Hvis du vil have mere information eller ændre dine oplysninger, er 
du velkommen til at kontakte os. Du kan enten skrive til os på e-
mail dlf@dlf.org, adressen Vandkunsten 12, 1467 København K, 
eller kontakte os på telefon 33 69 63 00. 

 

 
COOKIE POLITIK  

Cookies er små filer, der gemmes på din computers harddisk, 
smartphone eller andet it-udstyr. De gør det muligt at genkende din 
computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og 
funktioner du besøger. Cookies sikrer desuden, at tjenester og 
services fungerer optimalt på hjemmesiden.  
 
Danmarks Lærerforening bruger cookies til at generere statistik og 
analyser over brugen af vores hjemmeside. Til det formål bruger vi 
henholdsvis Google Analytics og AddThis.  
 
Når du bevæger dig videre på vores website, giver du samtykke til 
vores brug af cookies.  
 
Du kan altid vælge, om du vil acceptere eller afvise cookies. Fx kan 
du tillade cookies fra specifikke hjemmesider. Indstillingerne justeres 
i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at der kan væ-re 
funktioner eller services, du ikke kan bruge, hvis du ikke tillader 
cookies.  
 
Se følgende links for at få vejledning til at slette cookies fra din 
browser:  
 

o Internet Explorer  

o Google Chrome  

o iOS Safari (iPhone, iPod, iPad)  

o Firefox 

 

http://windows.microsoft.com/da-dk/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

