15. april 2021
BAM-Bus og persondataforordning (GDPR) samt databeskyttelsesloven:
Bam-bus.dk:
Cookie- og privatlivspolitik
Bam-bus.dk anvender Google Analytics til at samle statistik om brugerens adfærd på
hjemmesiden. Informationerne bruger vi til at forstå, hvad vores brugere efterspørger, og hvordan
vi bedst muligt kan præsentere den relevante information for vores brugere.
Vi vil aldrig videregive eller sælge oplysningerne til tredjepart.
Fotos og videoer.
Vi følger data Datatilsynets anbefalinger om beskyttelse af persondata i forbindelse med
anvendelse af fotos og video.
YouTube
I vores formidling producerer vi YouTube videoer. Vi indhenter samtykkeerklæring fra dem, som
filmes
Vores nyhedsbrev og hvordan man afmelder sig
Vi har et nyhedsbrev, der informerer om nyt fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Hvis man er tilmeldt,
har vi kun registreret en mailadresse og eventuelt et navn/firma (frivilligt). Det er muligt at afmelde
sig nyhedsbrevet ved at benytte linket nederst i nyhedsbrevet eller ved at kontakte os på
info@bam-bus.dk.
Nyhedsbreve fra os sendes via Mailchimp, der indsamler data om hvert nyhedsbrevs succes,
herunder hvor mange der åbner nyhedsbrevene og hvilke links, der klikkes på. Alle har ret til bl.a.
at få sine data udleveret og slettet. Det er derfor muligt at kontakte Mailchimp og få sine data
udleveret og/eller slettet. Vi kan også slette data, men har ikke adgang til at udlevere data i en
brugbar form.
Netværk og hvordan man udmelder sig
Vi er værter på netværk, hvor medlemmerne deler viden. Hvis man er medlem, opbevarer vi
mailadresse, navn samt firma i Sharepoint samt Mailchimp. Man kan altid melde sig ud ved at
kontakte os på info@bam-bus.dk.
Alle har ret til bl.a. at få sine data udleveret og slettet. Det er derfor muligt at kontakte Mailchimp og
os og få sine data udleveret og/eller slettet.
Tilmeldings- og kontaktformularer
Vores kontaktformular samt videntjeneste@bam-bus.dk på bam-bus.dk gemmer de udfyldte data
så vi kan have et overblik over de spørgsmål vi bliver stillet.

Tilmelding til arrangementer foregår via Wufoo, der gemmer de indtastede oplysninger for at give
os overblik i den periode tilmeldingen varer. Vi bruger Survey Monkey til udsendelse af
evalueringsskema efter nogle møder. Al data bliver typisk slettet igen indenfor 12 måneder.
Ønsker man at få udleveret eller slettet de indtastede data kan man kontakte os på info@bambus.dk.
Brug af Byggefakta leverancer (FaktaNet Live)
Byggefakta leverer byggeaktivitetsinformation på FaktaNet Live som Byggeriets Arbejdsmiljøbus
abonnerer på. Vi bruger alene ikke personfølsomme oplysninger til at finde byggepladsaktivitet, og
til at formidle relevante arrangementer og information til aktører i byggebranchen og overholder i
den forbindelse Byggefaktas krav til anvendelse af deres leverancer. Byggefaktas krav kan læses
her: https://www.byggefakta.dk/politik-dataadministration-integritet-cookies

