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                                    PERSONDATASAMTYKKE 

Ved tilmelding til et af vore kursusforløb vil de oplysninger, vi modtager fra dig omkring navn, 
personnummer, adresse, telefonnummer, mail, lægeerklæring m.v. blive gemt samt videresendt til de 
nødvendige instanser for videre ekspedition.  

Kørekurser: 
På vores kørekurser anvendes dine oplysninger til registrering af tilmelding samt registrering, behandling 
og godkendelse ved Kommune, Politi og særligt godkendte køresagkyndige. Dine data opbevares i de 
lovpligtige 5 år, med undtagelse af Politi, hvor oplysningerne vil følge kørekortets løbetid. 
Til kommunen sendes dine data samt lægeerklæring til registrering, behandling og godkendelse. Ved 
problematikker omkring lægeerklæring, videresendes denne til embedslægen for endelig afgørelse. 
Til politiet sender vi dine data til registrering, behandling og godkendelse i forbindelse med praktisk og 
teoretisk køreprøve. 

Førstehjælpskurser: 
På vores førstehjælpskurser anvendes dine oplysninger til registrering af tilmelding samt elektronisk 
registrering ved Dansk Førstehjælpsråd.  
Til Dansk Førstehjælpsråd sendes dine data i forbindelse med udstedelse af dit førstehjælpsbevis som 
de opbevarer elektronisk. 

Dine data opbevares i op til 5 år efter kurset har været afholdt, jfr. gældende lovgivning. Opbevaring af 
dine data sker i aflåst sikringsboks. Dataansvarlig: Johnni Sagan, Sagans Køreskole & Førstehjælp. 
Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i 
henhold til reglerne i Persondataloven, der som registreret giver dig følgende rettigheder:  
• Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk 

databehandling (§§ 28 og 29), som opfyldt ved nærværende 
• Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31) 
• Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35) 
• Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller 

på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37) 
Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk 
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Her finder du information om de oplysninger, som vi indsamler, når du bruger Sagans.dk eller du deltager i et 
kursusforløb hos Sagans Køreskole & Førstehjælp. Du finder også information om, hvorfor vi indsamler 
oplysninger, hvordan vi bruger dem og hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger.  
 
Formålet med Sagans.dk er at give oplysninger omkring indholdet af vores forskellige kurser med aktiviteter 
omkring køreskole og førstehjælp, samt mulighed for at tilmelde sig til disse.  
Sagans.dk ejes og vedligeholdes af Sagans Køreskole & Førstehjælp, Bredgade 64, 9700 Brønderslev. 
Dataansvarlig: Johnni Sagan, tlf. +45 52 50 05 32. 
 
Vi behandler alle data, som er indsamlet og registreret via Sagans.dk fortroligt, de registrerede data 
vil ikke blive overdraget til tredjepart eller blive gjort tilgængelige for andre. 
  
 
Cookies 
På Sagans.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre 
dit besøg så nemt og komfortabelt som muligt. 
Hvis din browser ikke kan håndtere cookies, eller du har slået dem fra, kan du desværre færdes på 
hjemmesiden.  
 
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved 
tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde 
virus. Cookies klassificeres normalt som enten session-cookies eller permanente cookies: 
  
Session-cookies forbliver ikke på din computer, efter at du har forladt en hjemmeside eller lukket 
browseren. Alle de indsamlede oplysninger giver os mulighed for at analysere trafikmønstre. Dermed kan vi, 
give vores besøgende en bedre oplevelse, ved løbende at forbedre indholdet, tilpasse hjemmesiden, og 
gøre den nemmere at bruge.  
  
Permanente cookies forbliver på din computer, når du har forladt hjemmesiden. Vi benytter permanente 
cookies til at analysere, om besøgende kommer igen flere gange. Det kan være med til at vise, om brugerne 
betragter hjemmesiden som nyttig og værdiskabende. 
  
Hvad cookies bruges til på vores website 
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og 
interesser på vores brugere og for at tilpasse indhold og annoncering herefter. Vær dog opmærksom på, at 
uden cookies kan du måske ikke bruge alle funktioner. 
  
Sådan sletter eller afviser du cookies 
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg på 
hjemmesiden. Du kan slette eller afvise at bruge cookies på din computer ved at vælge de relevante 
indstillinger i din browser. 
 
Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer  
Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox  
Vejledning i at slette cookies i Google Chrome  
Vejledning i at slette cookies i Opera  
  
Google Analytics (trafikmåling) 
Hjemmesiden Sagans.dk bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. 
  
Klik her for at læse mere om, hvordan Google behandler indsamlede data her. 

Persondatapolitik 
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Indsamling og lagring af personlige oplysninger 
Vi indsamler ikke personlige oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger enten ved 
registrering, oprettelse af profil eller deltagelse i en undersøgelse. Personoplysninger bruges til at 
gennemføre registrering eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. 
 
Deltagelse i konkurrence 
Ønsker du at deltage i en konkurrence, som udbydes af os, kan du blive bedt om at afgive personlige 
oplysninger. I sådanne tilfælde gemmes dine oplysninger kun, så længe det er nødvendigt for 
gennemførelsen af konkurrencen. Når konkurrencen er afsluttet, slettes alle personlige oplysninger, du har 
afgivet. 
  
 
Personlige data i forbindelse med kursusforløb 
Ved tilmelding til et af vore kursusforløb vil de oplysninger, vi modtager fra dig omkring navn, 
personnummer, adresse, telefonnummer, mail, lægeerklæring m.v. blive gemt samt videresendt til de 
nødvendige instanser for videre ekspedition.  

Kørekurser 
På vores kørekurser anvendes dine oplysninger til registrering af tilmelding samt registrering, behandling og 
godkendelse ved Kommune, Politi og særligt godkendte køresagkyndige. Dine data opbevares i de 
lovpligtige 5 år, med undtagelse af Politi, hvor oplysningerne vil følge kørekortets løbetid. 
Til kommunen sendes dine data samt lægeerklæring til registrering, behandling og godkendelse. Ved 
problematikker omkring lægeerklæring, videresendes denne til embedslægen for endelig afgørelse. 
Til politiet sender vi dine data til registrering, behandling og godkendelse i forbindelse med praktisk og 
teoretisk køreprøve. 

Førstehjælpskurser 
På vores førstehjælpskurser anvendes dine oplysninger til registrering af tilmelding samt elektronisk 
registrering ved Dansk Førstehjælpsråd.  
Til Dansk Førstehjælpsråd sendes dine data i forbindelse med udstedelse af dit førstehjælpsbevis som de 
opbevarer elektronisk. 

Dine data opbevares i op til 5 år efter kurset har været afholdt, jfr. gældende lovgivning. Opbevaring af dine 
data sker i aflåst sikringsboks. Dataansvarlig: Johnni Sagan, Sagans Køreskole & Førstehjælp. 
Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til 
reglerne i Persondataloven, der som registreret giver dig følgende rettigheder:  
• Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling 

(§§ 28 og 29), som opfyldt ved nærværende 
• Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31) 
• Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35) 
• Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på 

lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37) 
 
Klik her for at læse om persondataloven fra Datatilsynet. 
 


