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Privatlivs- og cookiepolitik
Denne privatlivs- og cookiepolitik gælder for www.torebysogn.dk.
Toreby menighedsråd er dataansvarlig for hjemmesiden. Vores databehandler er Danmarks Kirkelige
Mediecenter. Vi har indgået databehandleraftaler med alle vores samarbejdspartnere.
Hvad er cookies:
Cookies er en lille datafil, som websider gemmer på din computer, tablet eller andet anvendt elektronisk
udstyr. Det gør de for at kunne genkende computeren, næste gang du besøger websiden.
Cookies er nødvendige for at få den optimale brugeroplevelse. Ved at være på vores webside accepterer du
automatisk brugen af vores cookies.
Hvad bruger vi cookies til:
Hjemmesiden bruger cookies til statistik, markedsføring og optimering af siden. Vi bruger også cookies fra
3.part, Google Analytics og AddThis, til at måle trafikken på siden.
Siden gemmer ikke oplysninger af personlig karakter, dvs. din brug af hjemmesiden er helt anonym, og du
kan ikke identificeres ud fra de indsamlede data.
De indsamlede data videregives ikke, men skulle du alligevel ønske at slette dine cookies, kan du gøre dette
under indstillingerne i din browser. Vælger du at slette dine cookies, skal du være opmærksom på, at der
vil være funktioner og elementer på websiden, der ikke l ængere vil fungere.
Sociale medier
Det er muligt for dig at dele og markere sider fra hjemmesiden via sociale medier som f.eks. Facebook.
Disse sociale medier kan lagre cookies. Vi opfordrer dig til at læse de sociale mediers politikker for cookies
og persondata.
Sådan afviser du brugen af Cookies
Du kan afvise cookies helt. Se nedenfor. Vær opmærksom på, der kan være funktioner, der ikke fungerer,
hvis du helt afviser cookies.
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies (gælder alle browsere)
iPhone, iPad og andet fra Apple (IOS)
Telefoner med styresystemet Android

Toreby Sogn
Torebyvej 54, 4891 Toreby
Kontortid: mandag – fredag kl. 9.00 – 12.30
samt torsdag 15.30 – 18.00, Telefon: 54 86 92 04
mail: toreby.sogn@km.dk
www.torebysogn.dk

Brug af kontaktformular:
Når du skriver til os via en kontaktformular på hjemmesiden, gemmer vi de data, du angiver, så længe de er
relevante.
Det er kun kordegnen, der er hjemmesideadministrator, som har adgang til formularerne. Kordegnen kan
videregive oplysninger til menighedsplejen, hvis det fx vedrører en ansøgning til menighedsplejen eller til
kirkemedarbejderen eller en sognepræst, hvis det fx vedrører tilmelding til et arrangement.
Send sikkert:
Du kan sende sikker post til sognepræsterne og kirkekontoret (dvs. kordegnen). Vil du sende
personfølsomme oplysninger til andre, fx menighedsrådet, opfordrer vi dig til at sende det til kirkekontoret.
Ret til at se, rette og slette data:
Du har altid ret til at se hvilke data, vi har gemt om dig, til at rette dem og få dem slettet. Hvis du ønsker
det, så henvend dig til:
Kirkekontoret
Torebyvej 54
4891 Toreby
Tlf. 54869204
E-mail: toreby.sogn@km.dk
Retten til at slette og rette data gælder ikke for data indtastet i personregistreringssystemerne. Her har du
kun ret til at se data.

