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INTRODUKTION
Hos CareerMentor har dit privatliv en høj prioritet hos os. Dit privatliv er kernen i den måde,
vi designer og bygger vores tjenester og ydelser på, så du fuldt ud kan stole på og dermed
fokusere på at opbygge meningsfulde mentorforløb og forbindelser. Vi værdsætter, at du
sætter din tillid i os, når du giver os dine oplysninger.
CareerMentor ("vi" og "os") respekterer brugernes privatliv ("dig") og har beskrevet denne
fortrolighedspolitik til beskyttelse dine personlige oplysninger for at demonstrere vores
engagement i at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedspolitik beskriver de oplysninger, vi
indsamler, hvordan disse oplysninger kan bruges, med hvem de bliver delt med. Vi opfordrer
dig

til

at

læse

denne

fortrolighedspolitik

omhyggeligt,

når

du

bruger

vores

applikationer/tjenester eller handler med os. Ved at bruge vores hjemmeside, applikation
eller andre ydelser (vores "service") accepterer du den praksis, der er beskrevet i denne
politik til beskyttelse af personlige oplysninger.
For at sikre en sikker oplevelse hos CareerMentor kan du i dette afsnit finde oplysninger om,
hvordan vi indsamler data, brugen og hvordan dine data behandles. Ved at acceptere
CarrerMentors almindelige brugsbetingelser, accepterer du også vores generelle cookies og

denne fortrolighedspolitik. Vi forsøger vores bedste på at sikre dine data, og vi opdaterer
konstant vores sikkerhedspraksis og investerer vores ressourcer i at forbedre sikkerheden.
Hvis du har spørgsmål om vores fortrolighedspraksis, så er du velkommen til at kontakte os
på info@careermentor.dk
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Generelt

Vi indsamle personlige oplysninger, herunder følsomme data og andre oplysninger.
"Personlige oplysninger" betyder individuelt identificerbare oplysninger, der giver os
mulighed for at bestemme den faktiske identitet og kontakt med en bestemt levende person.
Følsomme data inkluderer information, kommentarer eller indhold (f.eks. Fotografier, video,
profil, livsstil), som du eventuelt angiver, som kan afsløre din etniske oprindelse, nationalitet,
religion og / eller seksuelle orientering. Ved at give følsomme data til os, accepterer du
indsamling, brug og videregivelse af følsomme data som tilladt i gældende lovgivning om
privatlivets fred. Vi kan også indsamle dine geografiske oplysninger eller andre oplysninger
via et websted, en mobilapplikation eller andre onlinetjenester med dit samtykke. Ved at
bruge Tjenesten autoriserer du os til at indsamle, analysere og opbevare data relateret til
levering af Tjenesten. Når du leverer personlige oplysninger gennem vores service, bliver
dine oplysningerne sendt til en Google-database kaldes “Firebase” Klik her for at læse om
oplysninger i Privatliv og sikkerhed i Firebase.
Oplysninger, du giver

For at registrere dig som bruger i CareerMentor, vil du blive bedt om at logge ind med din
private e-mail. Ved registrering af din profil er der obligatoriske og valgfrie felter, vi er nødt til
at indsamle og gemme imens vi benytter vores Service. Dette kan omfatte data, såsom dit
navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer og erhvervserfaring. Du kan også uploade
fotos, en personlig beskrivelse og information om dit køn og dine præferencer for en mentor,
såsom afstand, alder og køn. Hvis du chatter med en anden CareerMentor bruger, giver du
os indholdet af dine chats, og hvis du kontakter os i forhold til kundeservice eller anden
forespørgsel, giver du også indholdet af denne kommunikation til os.
Oplysninger fra andre kilder

CareerMentor er ikke en del af eller ejet af andre virksomheder eller organisationer. Vi er en
uafhængig selvstændig organisation, som fra datoen for denne politik inkluderer vores
hjemmeside og fremtidige applikationer. Vi kan muligvis indhente både personlige og
ikke-personlige oplysninger om dig fra andre virksomheder, forretningspartnere og andre
tredjeparter med dit samtykke.
Brug af teknologier til at indsamle information.

Vi bruger forskellige teknologier til at indsamle information fra din profil og dine aktiviteter på
vores service.
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Oplysninger vi samler automatisk.

Vi indsamler automatisk information fra din browser eller enhed, når du besøger vores
service. Disse oplysninger kan omfatte din IP-adresse, enheds-ID og -type, din browsertype
og sprog, det operativsystem du benytter, adgangstidspunkt eller din mobile enheds
geografiske placering. Alt dette kan ske imens vores applikationer kører aktivt og
sideløbende.
Cookies og brug af cookie og lignende data.

Når du besøger CareerMentor, kan vi tildele din enhed en eller flere cookies eller andre
teknologier, der letter personalisering for at gøre det lettere at få adgang til vores service og
din oplevelse. Gennem brug af en cookie kan vi også automatisk indsamle oplysninger om
din aktivitet på vores tjeneste, såsom de sider du besøger, tidspunktet og datoen for dine
besøg og de links du klikker på. Hvis vi annoncerer, kan vi (eller tredjepart) muligvis bruge
visse data, der er indsamlet på vores Tjeneste for at vise dig reklamer fra andre sider eller
applikationer.
Pixel tags

Vi integrerer pixel tags (også kaldet web beacons eller GIF'er) på websider, annoncer og
e-mails. Denne lille, usynlige grafik bruges til at få adgang til cookies og spore bruger
aktiviteter (f.eks. Hvor mange gange en side er vist). Vi bruger pixel tags til at måle
populariteten af vores funktioner og tjenester. Annonceselskaber bruger også pixeltags til at
måle antallet af annoncer, der vises og ydeevnen (f.eks. Hvor mange mennesker, der har
klikket på en bestemt annonce).
Oplysninger indsamlet af tredjepart til reklameformål

Vi kan muligvis give tjenesteudbydere, reklamevirksomheder og annoncenetværk og andre
tredjeparter mulighed for at vise annoncer på vores Tjeneste og andre steder. Disse
virksomheder kan bruge sporingsteknologier, såsom cookies eller web beacons, til at
indsamle oplysninger om brugere, der ser eller interagerer med deres annoncer. Vi leverer
ingen ikke-maskerede eller ikke-skjulte personlige oplysninger til tredjepart.
Hvordan vi bruger de oplysninger, vi indsamler

Generelt bruger vi oplysninger, som vi indsamler om dig til at:
- levere og forbedre vores produkter og tjenester og styre vores CareerMentor platform;
- administrere din konto og give dig kundesupport
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- udføre forskning og analyser om din brug af eller interesse i vores eller andres produkter,
tjenester eller indhold;
- kommunikere med dig via e-mail, telefon og/eller mobile enheder om produkter eller
tjenester, der kan være af interesse for dig fra os eller andre tredjeparter
- udvikle, vise og spore indhold og reklame, der er skræddersyet til dine interesser på vores
Service og andre hjemmesider, herunder levering af vores annoncer til dig, når du besøger
andre hjemmesider
- hjemmeside eller mobilapplikationsanalyse
- verificer din berettigelse og leverer præmier i forbindelse med konkurrencer, priser eller
andre brugerfordele
- håndhæve eller udøve alle rettigheder i vores brugsbetingelser
Ansøgere om job eller frivilligt arbejde

Hvis dine personlige oplysninger indsendes, når du ansøger om en stilling / frivilligt arbejde
hos os, bruges vi disse oplysningerne udelukkende i forbindelse med behandling og
vurdering af din ansøgning. Vi opbevarer muligvis dine personlige oplysninger, men kun med
det formål at overveje din ansøgning om nuværende eller fremtidige ledige stillinger. Disse
oplysninger, som kan indeholde dit navn og kontaktoplysninger, uddannelse og erfaring og
andre oplysninger, du giver os, og vil ikke blive delt med tredjepartsudbydere.
Hvem vi deler dine oplysninger med

Dine oplysninger vil blive delt med andre brugere i vores platform. Når du registrerer dig som
bruger af CareerMentor, kan din profil ses af andre brugere. Andre brugere (og i tilfælde af
delingsfunktioner, der er tilgængelige på CareerMentor, personer eller apps, som en
CareerMentor bruger vil kunne se de oplysninger du har givet os direkte eller gennem din
profil, f.eks. dit profilbillede, dit fornavn, din alder, din personlige beskrivelse og oplysninger
og fælles interesseområder. Hvis du bruger vores "Mentor-Match" funktion, kan du se og
chatte med denne person, hvis han / hun vises i søgningen, eller når du har et
"Mentor-Match." Hvis du chatter med din Mentor eller Mentee, vil begge parter selvfølgelig
være i stand til at se indholdet af samtalen og ikke andre brugere.
Personlige oplysninger

Vi deler ikke dine personlige oplysninger med andre, undtagen som angivet i denne Politik til
beskyttelse af personlige oplysninger, eller når vi informerer dig og giver dig muligheden for
at fravælge at dele dine personlige oplysninger. Vi deler muligvis personlige oplysninger
med:
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1. Tjenesteudbydere
Vi deler muligvis oplysninger, herunder personlige oplysninger og brugeroplysninger, med
tredjepart, der udfører visse tjenester på vores vegne af os. Disse tjenester kan omfatte
tilrettelæggelse

af

begivenheder,

workshops,

kundeservice,

prisuddelinger,

markedsføringsmateriale, undersøgelser og andre funktioner, der tilbydes gennem
CareerMentor. Disse tjenesteudbydere har muligvis adgang til personlige oplysninger, der er
nødvendige for at udføre deres funktioner, men har ikke tilladelse til at dele eller bruge
sådanne oplysninger til andet end CareerMentor formål og partnerskabsaktiviteter.
2. Andre mentororganisationer
Vi er ikke den eneste med en drøm om at forbinde og opbygge stærke mentorer. Andre
organisationer som MentorUnited, MentorDanmark, Djoef, Venture Cup og andre kan indgå i
et samarbejde med os, hvor vi muligvis deler oplysninger, inklusiv din profil og personlige
oplysninger, såsom dit navn og kontaktoplysninger, fotos, interesser, aktiviteter og
transaktioner på CareerMentor. Disse organisationer har ikke tilladelse til at dele eller bruge
sådanne oplysninger til andet end Career mentor formål eller partnerskabsaktiviteter.
3. Andre situationer.
Vi kan videregive dine oplysninger, herunder personlige oplysninger til særlige lejligheder
eller ved lov, såsom:
- Som svar på en stævning eller lignende efterforskningskrav, en retsafgørelse eller en
anmodning

om

samarbejde

fra

en

retshåndhævende

myndighed eller et andet

regeringsorgan; at etablere eller udøve vores juridiske rettigheder; at forsvare sig mod
juridiske krav; eller som på anden måde krævet i loven. I sådanne tilfælde kan vi rejse eller
give afkald på enhver juridisk indsigelse eller ret til rådighed for os.
- Når vi mener, at videregivelse er passende i forbindelse med bestræbelser på at
undersøge, forhindre eller tage andre forholdsregler vedrørende ulovlig aktivitet, mistanke
om svig eller ved at beskytte og forsvare rettigheder, ejendom eller sikkerhed for vores
virksomhed, vores brugere, vores ansatte eller andre; at overholde gældende lovgivning
eller samarbejde med retshåndhævelse; eller for at håndhæve vores brugsbetingelser eller
andre aftaler eller politikker.

- I forbindelse med en væsentlig virksomhedstransaktion, såsom salg af vores forretning,
salg, fusion, konsolidering eller aktiv, eller i usandsynlig tilfælde af konkurs.
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Aggregerede og / eller ikke-personlige oplysninger

Vi kan bruge og dele ikke-personlige oplysninger, vi indsamler under nogen af ovenstående

omstændigheder. Vi kan også dele det med andre mentororganisationer / virksomheder og
tredjepart for at udvikle og levere målrettet reklame på vores service og på websteder eller
applikationer fra tredjepart, og til at analysere og rapportere de reklamer du ser. Vi kan
kombinere ikke-personlige oplysninger, vi indsamler, med yderligere ikke-personlige
oplysninger fra andre kilder. Vi kan også dele aggregerede, ikke-personlige oplysninger eller
personlige oplysninger i hashet, ikke-menneskelig læsbar form med tredjepart, herunder
rådgivere, annoncører og investorer, med det formål at udføre generel forretningsanalyse,
reklame, markedsføring eller anden forretning formål. For eksempel kan vi engagere en
dataleverandør, der muligvis kan indsamle hjemmeside data fra dig (inklusive IP-adresse og
information om din browser eller operativsystem), eller placere eller genkende en unik
cookie i din browser for at give dig mulighed for at modtage tilpassede annoncer eller
indhold. Cookies reflekterer muligvis de-identificerede demografiske eller andre data, der er
knyttet til data, som du frivilligt har sendt til os (såsom din e-mailadresse), som vi måske
deler med en dataleverandør udelukkende i hashet, ikke-menneskelig læsbar form. Vi kan
også

dele

dine

geografiske

oplysninger

i

en

ikke-identificeret

form

med

mentorselskaber/organisationer og tredjepart til ovenstående formål.
Tredjepartshjemmesider

Der kan muligvis være steder på vores platform, hvor du kan klikke på et link for at få
adgang til andre websteder, der ikke fungerer under denne fortrolighedspolitik. For
eksempel, hvis du klikker på en annonce på vores platform, kan du blive ført til et websted,
som vi ikke kontrollerer. Disse tredjeparts / partnerhjemmesider kan uafhængigt anmode om
og indsamle oplysninger, inklusive personlige oplysninger, fra dig og i nogle tilfælde give os
oplysninger om dine aktiviteter på disse websteder. Vi anbefaler, at du konsulterer
fortrolighedserklæringerne på alle tredjepartswebsteder, du besøger, ved at klikke på linket
"privatliv", der typisk er placeret i bunden af den webside, du besøger.
Sådan får du adgang til og rette dine oplysninger

Hvis du har en CareerMentor konto, så har du også muligheden for at gennemgå og
opdatere dine personlige oplysninger ved at logge ind på din konto og gå til profiloversigten.
Du har altid muligheden for at finde ud af, hvilke oplysninger vi har gemt om dig. Hvis du
ønsker at modtage disse, bedes du skrive til os på info@careermentor.dk
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Opbevaring af data

Vi opbevarer dine oplysninger kun, så længe vi har brug for dem til legitime forretningsformål
og som tilladt i henhold til gældende juridiske krav. Hvis du sletter din konto, vil vi opbevare
visse data til analytiske formål og journalføringsintegritet, såvel som for at forhindre svindel,
håndhæve vores brugsbetingelser, tage handlinger, som vi finder nødvendige for at beskytte
integriteten af vores service eller vores brugere, eller tage andre handlinger, der ellers er

tilladt ved lov. Hvis der allerede er givet visse oplysninger til tredjepart som beskrevet i
denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger, vil opbevaring af disse oplysninger
være underlagt disse tredjeparts politikker.
Dine valg om indsamling og brug af dine oplysninger

Du kan vælge ikke at give os visse oplysninger, men det kan resultere i, at du ikke kan bruge
visse funktioner i CareerMentor. Sådanne oplysninger kan være påkrævet for at du kan
registrere dig som bruger, deltage i en konkurrence, undersøgelse eller opnå rabatter, stille
et spørgsmål; eller indlede andre mentor-anmodninger. Vores service leverer muligvis også
underretninger til din e-mail eller din mobile enhed. Du kan deaktivere disse underretninger
ved at gå til “Indstillinger” under profilfanen.
Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger som vi har registreret om dig eller
trække dette samtykke tilbage. Hvis du ønsker at modtage disse / trække dette samtykke
tilbage, skal du kontakte os på info@careermentor.dk . Hvis du vælger ved at trække dette
samtykke tilbage, skal det ikke påvirke vores behandling af dine personoplysninger på
baggrund af dette tidligere meddelelse samtidigt og op til det forrige til tilbagetrækning. Hvis
du tilbagetrækker dit samtykke, har det i så fald det første virkning fra dette tidspunkt.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få oplysninger om dig rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet informationer om dig inden for et bestemt tidspunkt
såfremt vi har muligheden for det.
Gå tilbage til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænsede behandlinger af dine oplysninger. Hvis ønsker
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få begrænsede behandlinger - kan vi fremover kun behandle informationen og ikke
opbevaring.
Ret til indsigelse
Du har i nogle tilfælde ret til at foretage indsigelser mod vores ellers lovlige behandling af
dine personoplysninger. Du kan også indsætte modificerede behandlinger af din information
til direkte markedsføring.
Gå tilbage til afsenderen
Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om din information og et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinligt format samt at få overført disse
personoplysninger fra en dataansvarlig til og anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrerede
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Sådan beskytter vi dine personlige oplysninger

Vi træffer sikkerhedsforanstaltninger for at hjælpe med at beskytte dine personlige
oplysninger mod uautoriseret adgang og videregivelse. Intet system kan dog være helt
100% sikkert. Selvom vi tager initiativer til at sikre dine oplysninger, og du bør forvente, at
dine personlige oplysninger, chats eller anden kommunikation altid vil forblive sikre. Brugere
skal også selv passe på, hvordan de håndterer og videregiver deres personlige oplysninger
og bør undgå at sende personlige oplysninger til fremmed.
Du accepterer, at vi kan kommunikere med dig elektronisk vedrørende din sikkerhed,
privatliv og administrative problemer, såsom sikkerhedsbrud. Vi kan muligvis sende en
meddelelse til dig via vores platform hvis der opstår en sikkerhedsbrud. Vi kan også sende
dig en e-mail, på den e-mail-adresse, du har angivet. Du har muligvis også en lovlig ret til at
modtage denne meddelelse skriftligt. For at modtage gratis skriftlig meddelelse om et
sikkerhedsbrud (eller for at trække dit samtykke tilbage fra at modtage elektronisk
meddelelse), bedes du at underrette os på info@careermentor.dk
Oplysninger, du giver om dig selv, mens du bruger vores service

Vi leverer områder på vores service, hvor du kan indsende oplysninger om dig selv og andre
og kommunikere med andre. Sådanne posteringer reguleres af vores brugsbetingelser. Hver
gang du frivilligt videregiver personlige oplysninger på sider, der kan ses offentligt, vil disse

oplysninger være offentligt tilgængelige og kan indsamles og bruges af andre. For eksempel,
hvis du sender din e-mailadresse i en chat, kan du modtage uopfordrede meddelelser hvis
modtageren har andre intentioner. Vi kan ikke kontrollere, hvem der læser dit indlæg, eller
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hvad andre brugere kan gøre med de oplysninger, du frivilligt poster, så vi opfordrer dig til at
udøve forsigtighed med hensyn til dine personlige oplysninger. Medmindre det kræves af en
retsafgørelse eller anden lignende juridisk procedure, vil vi kun gøre beskeder, du sender til
en anden bruger tilgængelige på Tjenesten, medmindre du udtrykkeligt anmoder om en kopi
af dine meddelelser i overensstemmelse med gældende lov.
Børns privatliv

Selvom vores tjeneste er en generel publikumstjeneste, begrænser vi brugen af vores

service til personer over 15 år. Vi indsamler ikke bevidst, vedligeholder eller bruger
personlige oplysninger fra børn under 18 år.
Ingen rettigheder fra tredjepart

Denne fortrolighedspolitik skaber ikke rettigheder, der kan håndhæves af tredjepart, eller
kræver videregivelse af personlige oplysninger, der vedrører brugere af webstedet.
Ændringer af denne fortrolighedspolitik

Vi vil lejlighedsvist opdatere denne fortrolighedspolitik for at afspejle ændringer i loven, vores
dataindsamlings og brugspraksis. Når vi poster ændringer til denne fortrolighedspolitik,
reviderer vi datoen "sidst opdateret" øverst i denne fortrolighedspolitik, som vil blive lagt ud
på vores hjemmeside. Du skal regelmæssigt tjekke for den seneste version, som er den
version, der gælder. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne fortrolighedspolitik, vil vi
underrette dig om ændringerne med rimelige midler, som kan indeholde underretninger
gennem Tjenesterne eller via en e-mail. Din fortsatte brug af tjenesterne efter udstationering
af ændringer til denne politik betyder, at du accepterer disse nye ændringer. Hvis du ikke
accepterer sådanne ændringer, kan du slette din konto ved at følge instruktionerne under
fanen "profil" eller tage kontakt til os.

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os på:
info@CareerMentor.dk
Du har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personlige data på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk
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