BRIEFER
Cookies
Privatlivspolitik
Betingelser og vilkår

Hvilke cookies bruger
Briefer?

Briefer bruger cookies, som husker dine valg og indstillinger på hjemmesiden. En cookie
er en lille tekstfil, som gemmes i din browser. Der findes fire forskellige typer af cookies:
Den tekniske cookie, statistikcookien, personaliserede cookies og
markedsføringscookies.
Briefer bruger kun den tekniske cookie, og vi videresender ikke dine oplysninger til
tredjepart.

Hvem er dataansvarlig?

Briefer er ansvarlig for, at dine data bliver behandlet sikkert.
Adgang til Briefers database er begrænset til Briefer og Wiredelta ApS. Sidstnævnte står
for udvikling og opdatering af Briefers it-systemer. Vores servere bliver hostet af Amazon
i Frankfurt, som er en af verdens største hosting-udbydere. Det er stabilt og sikkert.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til: br@briefer.dk
Briefer ApS
Guldbergs Plads 14
2200 København N

Har Briefer personlige
oplysninger om mig?

Briefer har dit navn, mailadresse og webadresse, som du bruger til at oprette en
hjemmeside på Briefer og efterfølgende logge ind og redigere din side.
Briefer har ingen personfølsomme oplysninger om dig.
Vær dog opmærksom på at det indhold, som du publicerer på din hjemmeside, er
offentligt tilgængeligt. Hvis du eksempelvis skriver dit navn, adresse og telefonnummer
på din hjemmeside og publicerer den, er det tilgængeligt for alle der besøger din
hjemmeside.

Videresender Briefer
mine oplysninger til
andre virksomheder?

Briefer videresender ikke personlige oplysninger til tredjepart. Briefer bliver en
betalingsside netop for at undgå videresalg af data og reklamer.
Så længe platformen er under opbygning, er det gratis at lave hjemmesider på Briefer.
Hvis du ser YouTube-videoer på Briefer, er det YouTubes privatlivspolitik, som er
gældende i forhold til visningen af videoen. Det samme gælder andre videotjenester
såsom Vimeo.
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Hvor kan jeg se, ændre
og slette mine
oplysninger?

Når du logger ind på din hjemmeside via briefer.dk, vil DIT NAVN stå i øverste højre
hjørne. Klik på det og derefter på PROFIL. Her kan du ændre dit navn, mailadresse,
webadresse og adgangskode.
Vær opmærksom på at hvis du sletter din hjemmeside, så sletter du alt, hvad du har
oprettet på Briefer. Det vil sige hele din hjemmeside, din webadresse og din profil med
navn og mailadresse. Vi kan ikke genoprette din hjemmeside, hvis du sletter den.

Hvornår skal jeg betale?

Det fremgår på forsiden af briefer.dk, hvornår platformen overgår til betalingsside. Det
vil koste 365 kr. at have en hjemmeside på Briefer. Prisen gælder for et år og er inkl.
moms, webadresse og hosting.
Hvis du har oprettet en gratis hjemmeside på Briefer, vil du modtage en mail to uger
inden vi opkræver betalingen. Det giver dig tid til at beslutte, om du vil slette din
hjemmeside på Briefer eller beholde den og betale 365 kr.

Hvilke betingelser og
vilkår accepterer jeg, når
jeg opretter en
hjemmeside på Briefer?

•
•
•
•

•
•
•

Du skal være fyldt 16 år.
Du må ikke linke til sider med ulovligt indhold.
Du må ikke publicere andre personers personlige og fortrolige oplysninger.
Du må ikke true, håne eller nedværdige enkeltpersoner eller grupper på
baggrund af etnicitet, nationalitet, religion, seksuel orientering, køn, alder eller
handicap.
Du må ikke publicere pornografisk materiale, herunder video og billeder af
nøgenhed med seksuel karakter.
Du må ikke publicere voldeligt eller blodigt indhold, hvis primære formål er at
vække sensation eller være respektløs.
Du må ikke vildlede eller forvirre ved at udgive dig for at være en anden person
eller repræsentere en organisation, som du ikke tilhører.

Hvis en overtrædelse af betingelserne finder sted, kan din hjemmeside blive blokeret
med øjeblikkelig virkning. Hvis du ikke får rettet din hjemmeside, så den efterlever
betingelserne inden for en rimelig tidsfrist, så bliver din hjemmeside slettet, og du bliver
udelukket fra at bruge Briefer.
Der kan forekomme visse undtagelser i betingelserne, hvis indholdet publiceres i en
uddannelsesmæssig, videnskabelig, dokumentarisk eller kunstnerisk kontekst.
Hvis du opdager hjemmesider på Briefer, som ikke overholder betingelserne, så skriv til:
br@briefer.dk
Det indhold som brugere publicerer på deres respektive hjemmesider tilhører ikke
Briefer. Ansvaret for det indhold påhviler alene den, som har gjort det tilgængeligt.
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