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Privatlivspolitik for brugere af TV 2/Bornholms services 
 
 
 
Version: Maj 2018 
 
 
I forbindelse med anvendelsen af vores services, herunder nyhedsbreve, hjemmeside og app, 
indsamler og behandler TV 2/Bornholm som dataansvarlig en række personoplysninger om 
vores brugere mv. 
 
I denne privatlivspolitik beskrives en række forhold omkring vores behandling, brug og 
videregivelse af personoplysninger i den forbindelse. 
 
 
1. Kategorier af oplysninger 

 

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om vores brugere: 
 

 Almindelige kategorier af personoplysninger: 
o E-mailadresse, navn, informationer fra adfærd i e-mails - åbninger, klik, ip-

nummer, software og devicetyper brugt til læsning af web-udgivelser  
 

 Særlige kategorier af personoplysninger 
o Politisk overbevisning i forbindelse med meningsmålinger omkring folketings- 

og kommunalvalg 
 

 
2. Formål 

 

Vi indsamler og behandler oplysninger til følgende formål vedrørende brugere 
 Udsendelse af nyhedsbreve 
 Levering af nyheder via vores hjemmeside og app 
 Vedligeholdelse af vores hjemmeside og app 
 Håndtering af evt. henvendelser fra dig som bruger 
 Markedsføring af vores services 
 Analyse af vores services og nyheder 
 Statistiske undersøgelser af vores nyheder på vores hjemmeside og app 
 Forbedring af brugeroplevelsen og optimering af services og indhold 
 Informationsformidling omkring folketings- og kommunalvalg 
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3. Kilder 
 

Personoplysningerne indsamles direkte fra brugerne ved hjælp af vores hjemmeside og app, 
herunder ved udfyldelse af formularer eller efter fremsendelse af mail/kontakt info i app.  
 
 
4. Retsgrundlaget for indsamling og behandling af personoplysningerne 

 

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af personoplysninger er følgende:  
 Du har givet et samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. 

 Behandlingen er nødvendig for at forfølge legitime interesser, jf. 

databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f, som er: 

o Indsamling af tips med henblik på TV 2/Bornholms produktion af nyheder og 

historier. 

o Indsamling af cookies på vores hjemmeside og app for at evaluere, analysere og 

administrere vores services. Du kan læse nærmere om indsamlingen af cookies i 

vores cookiepolitik. 

 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, f.eks. til brug for udsendelse af nyhedsbreve 
eller ved besøg på vores hjemmeside, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke 
forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os 
personoplysningerne vil være, at du ikke kan anvende vores services. 
 
 
5. Samtykke 

 

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen 
dog ikke påvirke vores behandling af dine personoplysninger forud for tilbagekaldelsen af 
samtykket. 
 
 
6. Overførsel af personoplysninger til databehandlere  

 

Vi overfører dine personoplysninger til vores it-leverandør, som opbevarer 
personoplysningerne for os. 
 
 
7. Videregivelse 

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre lovgivningen kræver det. 
 
 
8. Opbevaringsperiode 
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Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de 
ovenfor anførte formål. 
 
 
9. Dine øvrige rettigheder 

 

Du har – med databeskyttelseslovgivningens begrænsninger – visse rettigheder:  

- Retten til indsigt i personoplysninger  

- Retten til at få ændret ukorrekte oplysninger 

- Retten til at få slettet oplysninger (”retten til at blive glemt”) 

- Retten til at få begrænset oplysninger 

- Retten til dataportabilitet (hvor behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt) 

- Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne (hvor 
behandlingen er baseret på legitime interesser) 

 
Du har også ret til at klage til Datatilsynet. 
 

Ret til indsigelse 
 
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod 
behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. 
TV 2/Bornholm må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre TV 
2/Bornholm påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, 
rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan 
fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  
 
Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid 
ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, 
herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. 
Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må 
personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål. 

 
10. Kontakt 

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen 
af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående kontaktinformationer: 
 
TV 2/Bornholm  
CVR nr.: 12686382 
Brovangen 1 
3720 Aakirkeby 
Danmark 
Telefonnummer: +45 56 93 42 00 
E-mailadresse: redaktion@tv2bornholm.dk 
 
Dato: 25. maj 2018 

mailto:redaktion@tv2bornholm.dk

