DIF Etisk Komité
Cookiepolitik
1. Ansvarlig for cookiepolitikken
Danmarks Idrætsforbund (”DIF”) ved DIF Etisk Komité håndterer DIF’s whistleblowerordning
og er ansvarlig for nærværende cookiepolitik, der gælder for anvendelse af whistlebloweportalen.
2. Hvad er en cookie?
Selv om Etisk Komités hjemmeside ikke anvender cookies er det relevant først at beskrive hvad
en cookie er:
En cookie er en lille tekstfil, som kan gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone,
iPad eller andet IT-udstyr, du surfer på nettet med, når du besøger hjemmeside, mv. Cookien gør
det muligt at genkende din computer mv. og sikre, at den fungerer rent teknisk og til at huske
f.eks. valg af sprogindstillinger mv. og til at samle information om, din adfærd på nettet, herunder
hvilke sider og funktioner, du besøger fra din browser. I nogle tilfælde er cookies den eneste
måde at få et website til at fungere efter hensigten.
En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.
Der kan anvendes to typer af cookies, ”midlertidige” og ”permanente” cookies. De midlertidige
cookies slettes automatisk fra browseren, når du lukker den. Permanente cookies gemmes på dit
udstyr i en forudbestemt tidsperiode, hvorefter de udløber. Disse permanente cookies kan dog
blive fornyet hver gang du besøger hjemmesiden.
Der skelnes mellem ”præstationscookies” og ”funktionscookies”. Præstationscookies indsamler
information om din brug af hjemmesiden, såsom sider du har besøgt og fejlmeddelelser. Funktionscookies anvendes til at forbedre funktionaliteten af hjemmesiden og tillader hjemmesiden at
huske de handlinger, du foretager dig, når du besøger den, f.eks. ændring af tekststørrelse, anvendelsen af brugerindstillinger og muliggør brugen af tjenester.
Der skelnes desuden mellem ”førstepartscookies” og ”tredjepartscookies”. Førstepartscookies kan
anvendes af den hjemmeside du besøger, mens tredjepartscookies anvendes af en tredjepart, som
har elementer indlejret på den hjemmeside, du besøger.
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3. DIF Etisk Komité’s bruger ikke cookies
DIF Etisk Komité og dermed også Whistleblowerportalen lagrer ikke cookies på indberetterens
computer, tablet eller telefon efter indberetteren har indsendt oplysninger, eller er logget ud, og
efterfølgende har lukket sin browser. Al datatransmission sker krypteret.
4. Ændringer i nærværende cookiepolitik
DIF Etisk Komité anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar, og DIF Etisk Komité opdaterer derfor løbende denne cookiepolitik. Cookiepolitikken er senest opdateret den 14. januar
2020.
5. Kontakt
Du er velkommen til at kontakte DIF Etisk Komité på etiskkomite@dif.dk eller +45 25 18 35
55, hvis du har spørgsmål til nærværende cookiepolitik.
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