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Hvilken Clear Channel-enhed gælder denne bekendtgørelse for?

Bekendtgørelsen om fortrolighed og cookies (”bekendtgørelsen”) gælder for websteder tilhørende Clear Channel 

International inklusive www.clearchannelinternational.com med den registrerede virksomhedsadresse: 33 Golden 

Square, London W1F 9JT, Storbritannien; og ethvert andet websted tilhørende Clear Channel International-koncernens 

datterselskaber eller tilknyttede virksomheder, som kan ses her (”Clear Channel”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) samt alle 

mobilapps, onlineformularer og abonnementer, produkter eller tjenester og sociale mediekanaler kontrolleret af  

Clear Channel, hvor et link til denne bekendtgørelse er angivet (hver for sig ”platformen” og under ét ”platformene”).

Hver enkelt platform styres af den individuelle Clear Channel-enhed som fastlagt i dens anvendelsesvilkår. 

Hvorfor er denne bekendtgørelse vigtig?

Clear Channel er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med vores interne retnings-

linjer og gældende europæisk lovgivning.

Denne bekendtgørelse informerer dig om vores praksis med hensyn til indsamling, anvendelse og videregivelse af 

de personoplysninger, som du giver os via vores platforme, i relation til eventuelle reklamer, konkurrencer, tilbud 

eller markedsføringskampagner, som vi gennemfører, eller som du giver os med henblik på en potentiel ansættelse 

hos os. Den beskriver også dine databeskyttelsesrettigheder, herunder din ret til at gøre indsigelse mod dele af 

den databehandling, som Clear Channel udfører. Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du 

udøver dem, i afsnittet ”Dine rettigheder”.

”Personoplysninger” betyder personlige oplysninger, der identificerer dig som enkeltperson eller vedrører en 

identificerbar person som defineret i gældende europæisk lovgivning (og navnlig den generelle databeskyttelses-

forordning GDPR).

Hvordan indsamler vi personoplysninger og hvorfor?

Den dataansvarlige er Clear Channel International.

Vi kan indsamle dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

1. Med dit samtykke:

• Når du tilmelder dig vores markedsføringslister, vil du få leveret sociale mediesider (reklamer, konkurrencer, 

tilbud eller markedskampagnekommunikation (under ét ”markedsføring og reklamer”) af sociale mediekanaler, 

via e-mail, brevpost eller andre kommunikationskanaler) 

• Hvis du vælger aktivt at deltage i en engagementskampagne via for eksempel en QR-kode i en interaktiv 

reklame eller konkurrence, og vi har brug for at kende din identitet eller anmode om dine kontaktoplysninger, 

indhenter vi dit samtykke, og på det tidspunkt hvor vi anmoder om dette samtykke, oplyser vi dig om, hvordan  

vi vil bruge disse data.

2. For at udføre vores kontraktlige forpligtelser:

• I henhold til vores vilkår, når du tilmelder dig til vores produkter eller tjenester

• For at bekræfte din identitet

• Når du tilmelder dig til deltagelse i en Clear Channel-begivenhed

• For at levere kundeservice i relation til vores produkter og tjenester

• Ved indgåelse af leasing- eller lignende aftaler omkring aktiver

• Hvis du ansøger om et job i en Clear Channel-virksomhed, er vi muligvis nødt til at træffe forskellige forholds-

regler, før vi indgår en ansættelseskontrakt med dig, såsom at kontrollere dine kvalifikationer eller din ret til at 

arbejde i det land, hvor du har søgt stillingen.
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3. Af hensyn til vores legitime forretningsinteresser, som omfatter:

• At sende dig kommunikation om markedsføring og reklamer, hvis vi ikke har brug for dit samtykke

• At give dig adgang til produkter og tjenester eller specifikke materialer eller oplysninger fra vores platforme, som 

du anmoder om

• At behandle dine tilbagemeldinger og bidrag til kundeundersøgelser, konkurrencer, tilbud eller spørgeskemaer

• At optage telefonsamtaler med dig til undervisnings- og/eller overvågningsformål

• At gennemgå dine forespørgsler, så vi bedre kan hjælpe dig eller undersøge eventuelle klager modtaget fra dig

• At forbedre vores tjeneste og analysere trends med henblik på at administrere vores platforme

• At overvåge vores mangfoldighed og inklusivitet

• At hjælpe med at identificere dig til administrative formål

4. Til compliance-, juridiske eller regulatoriske formål:

• For at bekræfte din identitet som en del af udvælgelsesprocessen under ansættelsesforløb og til opfyldelse 

af lovkrav omkring hvidvaskning af penge

• At indberette eventuelle aktiviteter, som vi mistænker for at være i strid med eventuelle relevante love eller 

bestemmelser, til de relevante myndigheder.

• Til beskyttelse af vitale interesser og informationssikkerhed, forebyggelse af bedrageri og levering af tjenester 

(f.eks. håndtering af misbrug af tjenesten).

• For at overholde EU’s eller medlemslandenes lovgivning om forebyggelse, efterforskning, afsløring eller 

retsforfølgelse af strafbare handlinger eller forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Typer af personoplysninger

Personoplysninger, som vi kan behandle, omfatter, men er ikke begrænset til, kombinationer af oplysninger om:

• Dit navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, beskæftigelse og andre kontaktoplysninger

• Oplysninger om dit ejerskab af aktiver, hvis du er ejendomsbesidder

• Følsomme personoplysninger såsom race eller køn, når du søger en stilling hos os – se afsnittet 

Følsomme personoplysninger nedenfor

• Hvor du har hørt om os

• Detaljer om klager

• Eventuelle oplysninger, som du frivilligt indsender til os ved at udfylde en hvilken som helst formular på vores 

platforme, såsom en ”fritekst”-boks på vores platforme (dvs. tomme felter, hvor du frit kan indsætte kommentarer)

• Dine interaktioner med os inklusive information om personlige eller faglige interesser, behov eller synspunkter, 

demografi, oplevelser med vores produkter eller tjenester samt kontaktpræferencer

• Dine CV-oplysninger, hvis du er jobansøger, og enhver baggrundsinformation, vi kan indhente fra dine referencer, 

din LinkedIn-profil, det rekrutteringsbureau du samarbejder med (hvis aktuelt)

• Detaljer om økonomiske eller regnskabsmæssige transaktioner udført på vores platforme eller på anden måde, 

herunder kredit-/betalingskortoplysninger, faktureringsoplysninger og/eller leveringsadresseoplysninger (hvis 

du betaler for noget på vores websteder)

• Demografiske oplysninger og kontaktoplysninger fra andre kilder, såsom offentlige databaser, fælles markeds-

føringspartnere, sociale medieplatforme (inklusive fra personer, som du er venner med eller på anden måde 

forbundet med) og fra andre tredjeparter
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• Tekniske oplysninger, herunder lokaliseringsoplysninger, den IP-adresse der bruges til at forbinde din computer 

til internettet, dine indlogningsoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browser plug-in-typer og 

-versioner, operativsystem og platform

• Din online browsingadfærd på vores platforme; inklusive din URL-klikstrøm (Uniform Resource Locators) til, 

gennem og fra vores platforme eller sociale mediekanaler (inklusive dato og klokkeslæt), downloadfejl, besøgs-

varigheden på bestemte sider, sideinteraktionsoplysninger (såsom rulning, klik og mouseovers), e-mailmarketings- 

interaktion (herunder hvis og hvornår en e-mail åbnes, og hvor mange gange den åbnes); og metoder, der 

bruges til at browse væk fra siden; og/eller enhver enhed, du har brugt til at få adgang til vores produkter og 

tjenester (inklusive mærke, model og operativsystem, IP-adresse, browsertype og mobilenhedsidentifikatorer)

I nogle tilfælde anmoder vi om yderligere personoplysninger, for at vi skal kunne levere dig det mest relevante 

svar. Hvis du ikke opgiver dine personoplysninger, når du bliver anmodet om det, kan din adgang til tjenesten eller 

vores evne til at hjælpe dig være begrænset. 

Følsomme eller ”særlige” personoplysninger

”Følsomme eller ”særlige” personoplysninger” betyder personoplysninger, som kan vedrøre: race eller etnisk 

oprindelse, politiske holdninger, fagforeningsmedlemskaber, fysiske eller mentale helbredsforhold, genetiske eller 

biometriske data, som identificerer dig på en unik måde, dit sexliv eller din seksuelle orientering, religiøse eller 

filosofiske overbevisninger samt begåelse

eller påstået begåelse af eventuelle lovovertrædelser eller relaterede retssager. Hvis du afgiver følsomme person- 

oplysninger, opbevarer vi dem sikkert og i en forholdsmæssigt rimelig periode, og vi bruger kun disse oplysninger 

til det formål, som de er afgivet til.

Hvis din lokale lovgivning tillader det, kan vi bede dig om frivilligt at afgive oplysninger om race, religion og andre 

følsomme personoplysninger som en del af Clear Channels ansættelsesprocedure for at overvåge vores ligheds- 

og mangfoldighedsforpligtelse (du kan altid afvise at oplyse os om det).

Hvis det er tilladt eller påkrævet ved lov (hvilket varierer afhængigt af retsområdet), kan vi anmode om, at du selv 

oplyser om relevante aktuelle helbredstilstande for at give dig adgang til vores lokaler i overensstemmelse med 

myndighedernes retningslinjer for folkesundhed. Vi gennemgår og opdaterer jævnligt vores procedurer for at sikre, 

at de overholder anbefalingerne i dit retsområde.

Hvis vi er forpligtet til at behandle dine følsomme personoplysninger til eventuelle andre formål, vil vi, i de tilfælde 

hvor det er påkrævet ved lov, anmode om dit udtrykkelige samtykke.

Måling af publikumsadfærd

Brug af anonymiserede data

Vi kan købe eller indsamle anonymiserede, kompilerede datasæt relateret til effekten af udendørsreklamer (såsom 

reklametavler, på gader, veje, motorveje, i offentlig transport mv.), eller anonymiseret og kompileret transaktions- 

og købshistorik fra dataudbydere. Det gør vi for bedre at forstå, hvilken type mennesker, der ser de reklamer vi 

opsætter, på vegne af vores annoncører. Vi forsøger ikke at analysere personoplysninger på individuelt niveau. 

SDK- og mobildata

Fra tid til anden samarbejder vi med datapartnere, som bruger data, der er indhentet via SDK’er i apps, GPS-data 

eller andre data, der er indhentet fra en mobilenheds IP-adresse (hvis brugeren har givet samtykke til, at disse data 

deles). Disse data hjælper os med at opnå indsigt i publikums adfærd i stor målestok. 
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Mobilsignal og SDK-data

Hvis brugerne har givet samtykke, kan mobiltelefonnetværk levere indsigter baseret på anonymiserede, kompilerede 

data fra triangulerede mobilsignaler fra telefoner, der bruger deres netværk. Disse indsigter giver os viden om 

publikumsadfærd på gruppeniveau i nærheden af vores reklamelokationer.

“SDK” står for “Software Development Kit”. Det er et stykke kode, der er indbygget i en app, og som gør det 

lettere for appen at indsamle geolokaliserings- og andre statistiske data. Når en bruger installerer disse apps på 

sin enhed, har brugeren mulighed for at give sit samtykke til aktivering af indsamling af begrænsede elementer af 

sine data, herunder personoplysninger, for at forbedre sin anvendelse af appen og dele dem med app-udbyderens 

kommercielle partnere. Brugere kan til enhver tid tilbagekalde deres samtykke til at dele data i appens indstillinger.

Clear Channel modtager anonymiserede, kompilerede datasæt fra omhyggeligt udvalgte datapartnere, der 

overholder GDPR, og som hjælper os og vores datapartnere med at forstå forbrugernes demografi og engagement 

i den virkelige verden så godt som muligt.

Geofencing (herunder mobil retargeting)

”Geofencing” er en lokationsbaseret tjeneste, hvor en app eller et andet stykke software bruger GPS, RFID, Wi-Fi 

eller mobildata til at udløse en forudprogrammeret handling, når en mobilenhed eller RFID-tag passerer en virtuel 

grænse, der er sat op omkring en geografisk lokalitet, også kendt som et geofence.

På en række af vores lokationer er der installeret radiofyr på Clear Channel-panelerne. Disse radiofyr transmitterer 

passivt et lokationssignal inde i deres ”geofence”, som kan detekteres af mobilenheder. Hvis du har givet tilladelse 

til, at din mobilenhed kan oprette forbindelse til radiofyr, via en app eller i dine enhedsindstillinger, kan din mobil- 

enhed forsøge at oprette forbindelse til radiofyret, der er installeret på disse reklametavler og dele sin geografiske 

information med disse radiofyr, når du kommer indenfor radiofyrets geofence.

Clear Channel og vores forretningspartnere kan bruge disse oplysninger til at forstå publikumsadfærd, og forretnings-

partnere kan sende målrettede meddelelser til samtykkende enheder, der er relateret til indholdet af reklamer 

i nærheden, når disse enheder er i nærheden af vores paneler. Brugerne kan til enhver tid tilbagekalde deres 

samtykke til at dele geolokationsdata med radiofyr under indstillingerne i deres telefoner. Hvis du ikke har givet 

samtykke til, at dine mobilenheder kan dele data, vil de ikke blive delt.

Alle data, der bruges af eller deles med Clear Channel af dets partnere, er kompilerede og anonyme; vi opbevarer 

ikke oplysninger om enkeltpersoner, og vi identificerer, sporer, profilerer eller målretter ikke mod individuelle 

personer.

Billedanalysesoftware på vores paneler

Billedanalysesoftware bruges standardmæssigt overalt inden for udendørs reklamer (f.eks. i reklametavler, på 

gader, veje, motorveje, i offentlig transport mv.). Når der anvendes billedanalyseteknologi, også hvis den bruges til 

en kampagne gennemført af Clear Channel eller deres partnere, aktiveres et kamera installeret inde i skærmen, 

som kan genkende de grundlæggende egenskaber ved de mennesker (det kan f.eks. registrere bevægelse foran 

skærmen eller højde, køn, hårfarve mv.), der ser på skærmen for at tilpasse interaktionen med den reklame, der 

vises. For eksempel kan en interaktiv reklame vise et par solbriller på en kvinde- eller mandsperson afhængigt af 

kønnet på den person, der ser på skærmen, eller bevæge figuren rundt i overensstemmelse med bevægelserne 

hos personen foran skærmen. Den kan også opfange et tilsyneladende engagement i de reklamer, vi viser (f.eks. 

hvor længe en person har kigget på reklamen eller personens ansigtsudtryk).
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Hvis Clear Channel eller vores partnere bruger billedanalyseteknologi, vil alle personoplysninger, der registreres af 

denne, kun blive registreret og gemt midlertidigt. Den anvendte software er underlagt strenge regler for afidentifikation, 

informationssikkerhed og procedurer for næsten øjeblikkelig sletning af data fra hukommelsen. Vi hyrer software- 

udbydere, der har været underkastet konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse og har underskrevet vilkår, 

hvor de accepterer at overholde gældende databeskyttelseslovgivning. Clear Channel forsøger ikke at identificere 

dig via billedanalysesoftware. Vi er ikke interesserede i at udarbejde profiler på enkeltpersoner. Vi og vores data-

partnere anonymiserer og indsamler i stedet alle informationer i store datasæt, så vi bedre kan forstå demografiske 

publikumsreaktioner på de reklamer, vi opsætter, på vegne af vores annoncører.

Dine rettigheder
I henhold til GDPR og anden gældende lovgivning har du en række rettigheder i forbindelse med dine person- 
oplysninger. Disse rettigheder omfatter (underlagt lovmæssige og regulatoriske krav): 

Ret til berigtigelse af personoplysninger

Hvis du meddeler os, at dine personoplysninger ikke længere er korrekte, vil vi ændre eller opdatere dem (i de 
tilfælde hvor det er praktisk og lovligt at gøre det). 

Retten til at slette eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger

Du kan bede os om at slette eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder, 
f.eks. hvis vi ikke længere har brug for dem, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage (hvis vi er afhængige af 
dit samtykke for behandlingen). Hvis vi har delt dem med andre, vil vi, i den udstrækning det er muligt, give dem 
besked om sletningen.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har en absolut ret til når som helst at fravælge direkte markedsføring eller den profilering, vi udfører i forbindelse 
med direkte markedsføring. Hvis du på noget tidspunkt har givet samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger 
under de omstændigheder eller formål, der er beskrevet ovenfor, og du ikke længere ønsker at få dine person- 
oplysninger behandlet på denne måde, kan du afmelde dig ved at klikke på et afmeldingslink eller ved at sende  
en e-mail til mydata@clearchannelint.com 

Ret til portabilitet

Du kan bede os om at sende dig dine personoplysninger (som du har givet os, eller som vi har observeret gennem 
dine aktiviteter på vores platforme) i et almindeligt brugt og maskinlæsbart format med henblik på at videresende 
dem til en anden dataansvarlig. 

Ret til indsigelse

Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder (især hvis vi 
ikke er nødt til at behandle dataene for at opfylde et kontraktligt eller andet lovkrav, eller hvis vi bruger dataene til 
direkte markedsføring, hvor vi ikke er afhængige af dit samtykke).

Rettigheder i forbindelse med automatiseret beslutningstagning og profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatiseret behandling eller 
profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis påvirker dig i betydelig grad. Vi udfører kun denne form for 
beslutningstagning, hvis beslutningen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt; eller godkendt af 
EU’s eller en medlemsstats lovgivning, der gælder for os; eller baseret på dit udtrykkelige samtykke.

Vi vil altid informere dig, hvis vi udfører sådanne aktiviteter ved hjælp af dine personoplysninger.

Ret til adgang til personoplysninger

I de tilfælde hvor det er tilladt i henhold til lovgivningen, kan du have ret til at kontakte os for at anmode om en kopi 
af de personoplysninger, vi opbevarer om dig. Før vi besvarer din anmodning, kan vi bede dig om (i) at bekræfte din 
identitet og (ii) afgive yderligere oplysninger, så vi bedre kan besvare din anmodning.
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Disse rettigheder kan være begrænsede, for eksempel hvis opfyldelse af din anmodning ville afsløre personoplysninger 
om en anden person, hvis de ville krænke en tredjeparts rettigheder (inklusive vores rettigheder), eller hvis du 
beder os om at slette oplysninger, som vi i henhold til lov er forpligtet til at gemme eller har tvingende legitime 
interesser i at gemme. Relevante undtagelser er inkluderet i både GDPR og i Data Protection Act 2018 i Storbritannien.  
Vi vil informere dig om relevante undtagelser, som vi er afhængige af, når vi besvarer enhver anmodning, du 
fremsætter.

For at udøve nogen af disse rettigheder eller for at indhente andre oplysninger, såsom en kopi af en afvejningstest 
af vores legitime interesser, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger.

Hvis du har brug for yderligere information om dine rettigheder eller vores brug af dine personoplysninger, bedes 
du kontakte os på mydata@clearchannelint.com. Hvis du har uafklarede bekymringer, har du ret til at klage til en 
EU-databeskyttelsesmyndighed, der hvor du bor, arbejder, eller hvor du mener, at der er sket en overtrædelse.

Børns personoplysninger

Vores platforme er ikke målrettet til børn under 16 år. Vi vil ikke bevidst indsamle eller behandle personoplysninger 
tilhørende børn via vores platforme. 

Produkter og tjenester tilhørende tredjeparter

Vi sender dig ikke oplysninger vedrørende produkter og tjenester tilhørende tredjeparter uden for Clear Channel, 
medmindre der anmodes specifikt om det.

Tredjeparters websteder

Hvis der fra vores platforme tilbydes links til websteder, der ikke tilhører Clear Channel, er vi ikke ansvarlige for 
disse websteder, og vi antyder ikke nogen godkendelse af eventuelle linkede tredjepartswebsteder. Disse tredje-
partswebsteder vil være underlagt forskellige anvendelsesvilkår, afhængigt af ejeren og den dataansvarlige for 
disse websteder (herunder fortrolighedsbekendtgørelser), og du er eneansvarlig for at kigge på og anvende et 
sådant websted i overensstemmelse med dets egne gældende anvendelsesvilkår. Vi er ikke ansvarlige for, hvordan 
dine personoplysninger håndteres af sådanne tredjepartswebsteder, og de er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. 

Overførsel af personoplysninger 

Tredjeparter

Vi overfører dine personlige data, i de tilfælde hvor vi bruger tredjepartstjenesteudbydere til at hjælpe os med at 
behandle personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne bekendtgørelse. Disse vil omfatte udbydere 
af kundeadministration og efterretningsløsninger, partnere til analyse af kompilerede data, webhostingfaciliteter, 
revisions- og compliance-partnere.

Dataansvarlig for interne koncernoverførsler

Clear Channel International er den overordnede enhed for en gruppe af virksomheder, Clear Channel International 
Limited, med den registrerede virksomhedsadresse 33 Golden Square, London W1F 9JT. Clear Channel Internationals 
moderselskab er Clear Channel Outdoor, et børsnoteret selskab i USA. Fra tid til anden kan det være nødvendigt  
af hensyn til vores legitime interesser at overføre personoplysninger indsamlet af Clear Channel internt mellem 
Clear Channel-koncernen og det amerikanske moderselskab samt deres databehandlere. 

Overførsler uden for Den Europæiske Union

Lande uden for Europa kan have databeskyttelseslove, der yder mindre beskyttelse end lovgivningen i det land, 
hvor du bor. Hvis dette er tilfældet (f.eks. i USA), vil vores overførsler af personoplysninger være reguleret af 
EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser vedrørende overførsel af personoplysninger uden for EU (eller 
uden for retsområder, der af Europa-Kommissionen anses for ”tilstrækkelige” med hensyn til databeskyttelse).  
De retsområder, hvortil personoplysninger overføres, kan være betinget af din nationalitet eller lokalitet.
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Salg eller fusion

Hvis Clear Channel eller dets aktiver sælges til eller fusionerer med en anden enhed uden for Clear Channel, må du 
forvente, at nogle eller alle de personoplysninger, som er indsamlet af Clear Channel, kan blive overført til køberen/
den overlevende virksomhed. 

Opbevaring af personoplysninger
Hvis du har givet os personoplysninger, vil dine personoplysninger blive opbevaret i den periode, du har en relation 
til os, med henblik på at opfylde de formål, som vi har indsamlet dem til. Dette omfatter den periode, der kræves for  
at opfylde eventuelle juridiske, regulatoriske, regnskabsmæssige og indberetningskrav, og for at behandle person- 
oplysninger om dig med henblik på at etablere eller forsvare juridiske krav (og vi eller vores tredjepartsdatabehandlere 
vil fjerne dine personoplysninger ved udløbet af den relevante opbevaringsperiode).

Ved fastlæggelsen af en passende opbevaringsperiode tager vi hensyn til det formål, som vi behandler dine 
person-oplysninger til, personoplysningernes omfang, type og kontekst, lokale lovkrav, risikoen for skader på 
individets databeskyttelsesrettigheder, og om formålet med behandling af personoplysningerne kan etableres ved 

hjælp af en alternativ metode.

For yderligere information om de specifikke opbevaringsperioder, vi anvender til dine personoplysninger, bedes du 

kontakte os på mydata@clearchannelint.com

Personoplysninger indsamlet fra ansøgere, der ikke opnår ansættelse, vil blive slettet eller opbevaret indtil et år 

efter, at ansøgeren har indsendt sin ansøgning, hvis denne person kan være af interesse til andre stillinger.

Hvis vi behandler personoplysninger til markedsføringsformål eller med dit samtykke, behandler vi dataene, indtil 

du beder os om at stoppe og i en kort periode herefter (for at give os mulighed for at følge op på dine anmodninger). 

Vi registrerer også, at du har bedt os om ikke at sende dig direkte markedsføring eller om at behandle dine data, 

så vi kan respektere din anmodning fremover.

Hvis vi behandler personoplysninger i forbindelse med udførelse af en kontrakt eller til en konkurrence, opbevarer 

vi dataene i 6 år fra din seneste interaktion med os.  

Cookies

Hvilke cookies vi og tredjeparter bruger, hvorfor de bruges, og hvordan de påvirker dig

En cookie er en lille tekstfil, typisk bestående af bogstaver og tal (med et ID-tag), som kan blive lagt på din computer 

eller mobiltelefon, når du tilgår vores platforme. Cookies giver generelt et websted tilladelse til at genkende din 

enhed og din browseraktivitet, hvis du vender tilbage til den, eller hvis du besøger et andet websted, der genkender 

de samme cookies.

Forskellige cookies udfører forskellige funktioner. Nødvendige cookies hjælper dig med at navigere gennem sider,  

og ”præferencecookies” til lagring af oplysninger og funktionaliteter gør generelt webstedet nemmere at bruge.  

De eksisterer kun så længe dit aktuelle besøg er i gang, og mens din browser er åben. De gemmes ikke på din 

harddisk og slettes, når du lukker din webbrowser.

Andre, som f.eks. målretnings- og reklamecookies, identificerer produkter, varer eller tjenester, du kan være interesseret 

i, og bruges til at tilbyde dig skræddersyede reklamecookies. Ydelsescookies hjælper os med at indsamle kompilerede 

oplysninger om, hvordan folk bruger vores platforme.

Når du besøger vores platforme, anmoder vi om dit samtykke til, at de ikke-nødvendige cookies bliver lagt på din 

enhed. Se nedenstående oplysninger for fravælgelse af cookies.

Den nedenstående tabel forklarer, hvilket cookies vi anvender, deres formål og varighed:
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ShareThis

ID5-sync

st_samesite

fpestid

__stid

__stidv

Gdpr

CookieConsent

Dette er funktionalitetscookies som bruges af  

ShareThis på webstedssider, der anvender et  

ShareThis-plugin.

Dette er funktionalitetscookies som bruges af ID5-

cookie og andre samtykkebokse på webstedet.

Afslutning af browser-

session

gdpr – 1 dag

CookieConsent – 1 år

Vimeo _utma

_utmb

_utmc

_utmt

_utmz

CID

player

vimeo_gdpr_optin

vuid

Dette er funktionalitetscookies som bruges af 

Vimeo på webstedssider, der anvender indlejrede 

Vimeo-videoer. Der henvises til Vimeos retningslinjer 

for brug af cookies for yderligere information. Vimeo 

kan sætte andre cookies ud over dem, der er anført 

her (se den fulde liste over cookies, der bruges af 

Vimeo).

_utma – 2 år fra  

sætning/opdatering 

_utmb – 30 min. fra  

sætning/opdatering 

_utmt – 10 minutter 

_utmz – 6 måneder fra 

sætning/opdatering 

_utmc – Afslutning af 

browsersession

Google Analytics _ga

_gid

_gat

Disse cookies er analysecookies som bruges til at 

indsamle information om, hvordan gæsterne bruger 

vores websted. Vi anvender disse oplysninger til at 

udarbejde rapporter, der hjælper os til at forbedre 

webstedet. Disse cookies indsamler information i 

anonymiseret form, herunder antallet af gæster på 

webstedet, hvorfra gæsterne er kommet til webste-

det, og hvilke sider de har besøgt. Klik her for at få et 

overblik over databeskyttelse hos Google.

_gat – 1 dag

_ga – 2 years

Cookies tilladt

Cookies afvist

Indholdsstyrings-

system

exp_cookies_allowed

cookie_notice_accepted

exp_cookies_declined

exp_last_visit

exp_tracker

exp_last_activity

exp_stashid

Denne cookie er nødvendig og bruges til at huske en 

brugers valg om cookies på vores side. Denne cookie 

er ved ankomst til webstedet som standard sat til 

værdien ’y’. 

Denne cookie er nødvendig og bruges til at huske en 

brugers valg om cookies på vores side. Denne cookie 

sættes, efter at en gæst fravælger modtagelse af 

cookies, og erstatter cookien exp_cookies_allowed.

Disse cookies er førstepartsanalysecookies, der  

sættes af vores indholdsstyringssystem ved  

ankomsten til vores websted. Nogle af disse  

cookies slettes, når brugeren lukker sin browser, 

mens de andre har en variabel udløbsdato.

1 år

1 år

1 år:

exp_last_visit

exp_last_activity

Session:

exp_tracker

exp_stashid

Cookie Navn Standard udløbstidFormål
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Sociale knapper

På mange af siderne på vores websted vises der ’sociale knapper’. Disse giver dig mulighed for at dele eller 
bogmærke sider på vores websted.

Sociale medier som Twitter, Google, Facebook og LinkedIn kan indsamle oplysninger om din internetaktivitet.  
De kan registrere, at du besøger vores platforme og hvilke specifikke sider, du er på, hvis du er logget ind på deres 
tjenester, selvom du ikke klikker på knappen. Hvis dette sker, kan vi være fælles dataansvarlige med det sociale 
medie for de data, der overføres til dem fra vores websted. De vil dog være særskilt dataansvarlige for enhver 
efterfølgende anvendelse af dine data. Du kan udøve dine rettigheder i relation til data styret i fællesskab, enten 
over for os eller den sociale mediepartner.

Med hensyn til deres efterfølgende anvendelse bør du tjekke retningslinjerne for databeskyttelse og cookies for 
hver af disse websteder for at finde ud af, hvordan de præcist anvender dine oplysninger, og hvordan du fravælger 
eller sletter sådanne oplysninger.

Yderligere information

1. Facebook-cookies 

2. Twitter-cookies 

3. Google-cookies 

4. LinkedIn-cookies 

Manuel administration af cookies

Der er forskellige metoder til manuel administration af cookies på din computer/enhed. Du kan læse mere på 
webstedet aboutcookies.org.

Hvis du tilgår internettet fra mere end én computer/enhed, er det vigtigt at sikre, at hver enkelt browser er konfigureret, 

så den passer til dine cookie-præferencer.

Do Not Track

Hvis du ønsker at blokere alle cookies hele tiden, kan du opsætte din browser til at gøre det. Det er vigtigt at 

bemærke, at blokering af cookies kan resultere i, at visse dele af vores websted så ikke vil fungere korrekt. Det kan 

påvirke din browseroplevelse.

Vores platforme respekterer et DNT:1-signal som en gyldig browserindstilling, der angiver dine præferencer.

Hvordan beder Clear Channel om samtykke til cookies?

Clear Channel overholder gældende lovgivning om cookies. I de tilfælde hvor vi har brug for dit samtykke, åbnes 

der en pop-up-boks, når du første gang tilgår vores platform. Her bliver du spurgt, om du vil give samtykke til vores 

anvendelse af ikke-nødvendige cookies. Hvis du ikke giver samtykke til cookies, vil de blive deaktiveret på dine 

vegne. Du kan også til enhver tid deaktivere cookies via din browsers indstillinger (du kan finde mere information 

om, hvordan det gøres, under fanen ”Manage Cookies” på www.allaboutcookies.org/cookies).

Hvis du vælger at deaktivere cookies, skal du være opmærksom på, at visse dele af vores platforme muligvis ikke 

fungerer korrekt, og det er sandsynligt, at din anvendelse af platformen ikke vil blive talt og målt som beskrevet 

ovenfor, så vi vil ikke være i stand til at tage hensyn til dine handlinger, når vi analyserer data, eller når vi forsøger 

at forbedre vores tjeneste baseret på denne analyse. 
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Kontakt os

Hvis du ønsker at indsende kommentarer, klager, forespørgsler, eller hvis du har spørgsmål vedrørende denne 

bekendtgørelse, dine rettigheder, platformen, vores markedsførings- og reklamematerialer eller de produkter eller 

tjenester, vi leverer, kan du kontakte Clear Channels databeskyttelsesrådgiver ved at e-maile eller skrive til:

The Chief Data Privacy Officer 

Privacy Office

Clear Channel International

33 Golden Square

London, W1F 9JT

United Kingdom 

E-mail: mydata@clearchannelint.com 

Du kan også kontakte datatilsynet, i det land hvor du bor, arbejder eller mener, at overtrædelsen er sket. Du kan 

finde en liste over de europæiske tilsynsmyndigheder her. Hvis du befinder dig i Storbritannien, vil databeskyttelses- 

myndigheden sandsynligvis være UK Information Commissioner’s Office, som du kan kontakte her.

Hvis du befinder dig i Danmark, er Datatilsynet den relevante myndighed.  

De kan kontaktes her: https://www.datatilsynet.dk/kontakt

Hvis du befinder dig i Norge, er Datatilsynet den relevante myndighed.  

De kan kontaktes her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

Hvis du befinder dig i Sverige, er Integritetsskyddsmyndigheten den relevante myndighed.  

De kan kontaktes her: https://www.imy.se/en/about-us/contact-us/ 

Ændringer af denne bekendtgørelse

Denne bekendtgørelse bliver gennemgået med jævne mellemrum for at sikre, at den er i overensstemmelse med 

gældende lovgivning.

Vi bevarer alle gældende ejendomsrettigheder til de oplysninger, vi indsamler. Vi forbeholder os ret til at ændre, 

modificere, tilføje eller fjerne bestemmelser i denne bekendtgørelse. Eventuelle ændringer i denne bekendtgørelse 

vil blive opslået her, og vi opfordrer dig til at kigge ind med jævne mellemrum. Hvis ændringerne er væsentlige, 

giver vi dig besked om ændringerne.
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