
Moodle fortrolighedspolitik 

IC-Health og projektets partnerorganisationer er forpligtiget til at beskytte dine 
personlige oplysninger. Fortrolighedspolitikken beskriver således hvordan vi håndterer 
personlig information som er indsamlet gennem platformen https://ichealth-moocs.eu/ 

Ved anvendelse af platformen erklærer du dig enig i behandling og brug af dine 
personlige oplysninger i henhold til fortrolighedspolitikken. 

Som på de fleste andre websider bliver visse typer af information automatisk lagret.  

Dette inkluderer oplysninger om det websted du kom fra hvis du fulgte et link på 
platformen, søgemaskinen du bruger og de søgninger du har foretaget på platformens 
sider. Oplysningerne er udelukkende til internt brug med henblik på at måle aktiviteten 
på platformen. Oplysningerne lagres i en form så individer ikke kan identificeres. 

De personlige oplysninger som deles med os gennem platformen inkluderer navn og 
kontaktinformation hvis du registrerer dig som kursist på et af vores kurser (Massive 
Open Online Courses, MOOCs). 

Vi har anstrengt os for at minimere de efterspurgte personlige oplysninger men med 
henblik på at spørgsmål og forespørgsler kan besvares. 

Svar på de quiz som er en del af kurserne efter læringsdelen – altså i slutningen af 
kurserne – anvendes udelukkende af projektet til videnskabelige formål. Resultaterne 
heraf kan blive beskrevet i projektets udkomme (deliverables), blive præsenteret i 
videnskabelige artikler og på konferencer samt kan blive anvendt til yderligere 
videnskabelige studier. 

IC-Health deler ikke dine personlige oplysninger med andre organisationer eller 
projekter uden dit personlige samtykke. Personlig information er anonymiseret så det 
er umuligt at spore denne information tilbage til dig. Vi beholder dine personlige 
oplysninger gennem projektets løbetid og op til 1 år efter projektet er afsluttet for at 
sikre projektets bæredygtighed efter at det er afsluttet. 

Selvom vi har rigide tekniske og organisatoriske sikkerhedsprocedure for at sikre 
fortroligheden af den information du afgiver – herunder brug af SSL-certifikat og brugen 
af stærke passwords – bør du huske på at internettet ikke altid er sikkert at bevæge sig 
på. Hvis du er usikker omkring brugen af dine personlige oplysninger eller omkring 
anden form for information afgivet til os eller hvis du ønsker at ændre eller fjerne 
allerede afgivet information kan du kontakte os på info@ichealth.eu 

Denne platform anvender en teknologi kaldet cookies til at spore de besøgendes 
adfærd på projektets websider, såsom at huske om du er logget ind. Cookies er stykker 
af information som hjemmesiden overfører til din computer. Du kan sætte 
indstillingerne på din søgemaskine til at nægte brugen af cookies. Hvis dette ikke gøres 
antages det at du er enig i brugen af cookies. Yderligere information om cookies og 
hvorledes de blokeres findes på www.allaboutcookies.org 

IC-Health er et EU-projekt finansieret af Horizon2020 og følger EU’s lovgivning, regler 
og retningslinjer. 

 


