
Fortrolighedspolitik 

 

”Street Quest” er et projekt designet og skabt af “Secret Games” enkeltmandsvirksomhed. 

Denne fortrolighedspolitik beskriver hvordan “Secret Games”. bruger information indsamlet i          
forbindelse med din brug af ”Street Quests” hjemmesiden. 

 

Hvilken information indsamles? 

Information samles om sidens brugere på flere måder. 

Første måde, information bliver samlet, er igennem brug af siden. Ved besøg vil logfiler blive               
opbevaret i Digial Ocean webservers. Den opbevarede information indeholder: 

● IP-adresse 
● Hjemmeside besøgt inden brugeren kom til hjemmesiden 
● Brugerens browsertype 
● Tid og dato af forespørgsler, brugeren udfører på hjemmesiden 
● Brugerens OS information 

Kontaktform 

Anden måde, information indsamles, er gennem udfyldning af kontaktformen på ”kontakt           
os”-siden. Dette resulterer i indsamlingen af følgende personlige information: 

● Navn 
● Email 
● Telefonnummer 

Hvis du vælger at udfylde de valgfrie felter, vil følgende også blive gemt og sendt til                
”Street Quest”: 

● Besked 
● Billede 

Nyhedsbrev 

Tredje måde, der bliver samlet information, er gennem abonnering på Street Quest. Ved at              
tilmelde dig nyhedsbrevet indsamler og opbevarer vi din: 

● Email-adresse 

Cookies 

Cookies er små tekstfiler, der sendes fra en webserver (For eksempel www.streetquest.dk)            
til din browser, når du besøger et website. De enten gemmes eller afvises, afhængigt af dine                
browserindstillinger. 



Gemte cookies giver os mulighed for at identificere din computer. Dette betyder, at du ved               
gentagne besøg, og ved brug af password-beskyttede dele af hjemmesiden, kan undgå at             
skulle indtaste den samme data flere gange. 

Kort sagt gør cookies det lettere at bruge hjemmesider, der kræver manuelt datainput. 

Vi bruger cookies for at hjælpe med at forme vores hjemmeside og strømline             
brugeroplevelsen. Ved at bruge cookies, håber vi på at kunne forbedre vores            
internetservices efter dine og andre kunders præferencer. Vi respekterer dit privatliv og er             
forpligtede til at beskytte din personlige data. Vi har taget de forbehold, vi har vurderet               
nødvendige for at sikre fortroligheden, integriteten og korrektheden af dine personlige data.            
Når vi bruger cookies for at huske dine valg eller af statistiske årsager, vil vi først bede om                  
dit samtykke. Dette samtykke kan tilbagetrækkes på hvilket som helst tidspunkt. Cookies            
placeres og bruges af Google Analytics værktøjet og Yandex Metrica værktøjet. 

Vi anbefaler, at cookies er slået til for den bedste brugeroplevelse og funktionalitet af siden.               
Dog kan de slås fra via dine browserindstillinger, hvis du ønsker det, eller igennem et af                
følgende links: 

● tools.google.com 
● www.youronlinechoices.com 

Hvordan informationen vil blive brugt 

Denne hjemmeside gemmer filer kendt som ”error and succes logs”. De bruges for at styre               
hjemmesiden. Logfilerne giver feedback om aktiviteten og præstationen af serveren, samt           
feedback om eventuelle problemer, der kunne ske. 

Hvis der sker fejl, vil disse blive vist i logfilerne, og dette vil gøre os opmærksomme på, om                  
serveren ikke kører ved optimal effektivitet, ligesom de vil hjælpe os med at håndtere              
problemer i god tid. Informationen bruges kun til disse formål, og logfilerne er tilgængelige              
for visse brugere på serveren. De gemmes i 12 måneder. 

 

Kontakt Street Quest 

Ved at udfylde kontaktformen eller direkte henvendelse på email, vil vi kun bruge den              
tilsendte information til at kontakte dig vedrørende din forespørgsel. Vi vil ikke tilføje dine              
kontaktdetaljer til et nyhedsbrev. Vi kan kontakte dig via din angivne emailadresse            
vedrørende beskeden du har sendt til os. 

 

Nyhedsbrev 

Ved tilmeldelse til vores nyhedsbrev, vil du modtage lejlighedsvise e mails angående            
information om Street Quest. Dette kan inkluderer, men er ikke begrænset til, nye temaer og               
Street Quest nyheder. 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.youronlinechoices.com/


Galleri 

Med dit samtykke, vil vi, efter at modtaget et billede fra dit event, dele billedet på vores                 
Facebook Galleri. Det er muligt, at billedet også vil blive vist på Street Quest hjemmesiden.  

Ved at uploade et billede til Facebook, vil det være dækket af Facebooks             
Fortrolighedspolitik. 

 

Opbevaring af information 

Hjemmesiden er hostet ved brug af DigitalOcean servers, så logfilerne vil blive opbevaret             
sikkert på serveren, der kører Street Quest hjemmesiden. 

 

Adgang til din information 

Du har ret til at anmode om en kopi, af den information, vi har om dig. Hvis du vil have en                     
kopi af noget af eller al din information, kan du venligst kontakte os (info@streetquest.dk). 

Du kan bede os om at slette din information. Det eneste tilfælde, hvor vi ville afslå dette, er                  
hvis vi er legalt forpligtet til at beholde den. 

 

Andre hjemmesider 

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Denne fortrolighedspolitik          
gælder kun denne hjemmeside, så ved besøg af andre hjemmesider, skal du venligst             
referere til deres fortrolighedspolitik for information om deres dataindsamling og -opbevaring. 

 

Ændringer i vores fortrolighedspolitik 

Vi gennemser jævnligt vores fortrolighedspolitik og vil opdatere denne hjemmeside, når det            
er nødvendigt. 

 

Kontakt os 

Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål om denne politik eller information, vi opbevarer              
om dig. Du kan kontakte os på mail: info@streetquest.dk 

 
 


