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1. Vores databeskyttelse kort fortalt

Generelle informationer
Følgende oversigt giver dig et forenklet overblik over dine persondata og hvad der sker med dem, når du besøger dette websted. Persondata er alle 
data, som du kan identificeres personligt igennem. Du finder udførlige oplysninger om emnet databeskyttelse i vores databeskyttelseserklæring, 
som er vedhæftet denne tekst.

Dataregistrering på dette websted

Hvem er ansvarlig for dataregistreringen på dette websted?
Webstedets driftsansvarlige står for databehandlingen på dette websted. Du kan finde dennes kontaktoplysninger i afsnittet „Informationer om 
ansvarshavende enhed“ i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan registrerer vi dine data?
Dine data indsamles bl.a., når du selv meddeler os dem. Dette kan f.eks. dreje sig om data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data registreres automatisk eller efter dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger webstedet. Dette gælder frem for alt tekniske 
data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller klokkeslæt for besøget). Denne dataregistrering finder automatisk sted, så snart du går ind på 
dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?
En del af dataene indsamles med henblik på at kunne stille webstedet til rådighed uden tekniske fejl. Andre data bruges eventuelt til analyse af 
din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?
Du har altid ret til gratis at få udleveret oplysninger om oprindelse, modtager og formål med dine lagrede persondata. Herudover har du ret til at 
kræve berigtigelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du når som helst i fremtiden tilbagekalde 
dette samtykke. Herudover har du under visse omstændigheder ret til at forlange en indskrænkning af behandlingen af dine persondata.
Herudover har du mulighed for at indgive en klage til den relevante tilsynsførende myndighed.
Har du spørgsmål til dette eller andre aspekter af vores databeskyttelse, er du velkommen til at henvende dig.

Analyseredskaber og redskaber fra tredjepart
Når du besøger vores websted, kan din adfærd på siden blive underlagt en statistisk analyse. Denne analyse udføres frem for alt med såkaldte 
analyseprogrammer.

Du finder detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer i følgende databeskyttelseserklæring.

2. Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

Alfahosting
Vi hoster vores websted hos Alfahosting. Udbyderen er Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale) (i det følgende benævnt 
„Alfahosting“). Når du besøger vores websted, indsamler Alfahosting forskellige logfiler, herunder dine IP-adresser.
For nærmere oplysninger henvises til Alfahostings fortrolighedspolitik:

https://alfahosting.de/datenschutz/.

Brugen af Alfahosting er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Vi har en legitim interesse i at sikre, at vores websted præsenteres så 
pålideligt som muligt. I det omfang der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, 
litra a, i DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. 
til fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Ordrebehandling
Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling (AVV) med ovennævnte udbyder.
Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen, som sikrer, at udbyderen kun behandler de personlige oplysninger 
om vores besøgende på webstedet i henhold til vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.
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3. Almene henvisninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse
Beskyttelsen af dine personoplysninger har højeste prioritet for udbyderen af dette websted. Vi behandler dine persondata fortroligt og i henhold 
til de lovpligtige forskrifter vedrørende databeskyttelse samt denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles forskellige persondata.
Persondata er data, som du kan identificeres personligt igennem. Nærværende databeskyttelseserklæring fortæller nærmere om hvilke data vi 
indsamler og hvorfor. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel via internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Det er aldrig muligt 
at beskytte dataene fuldstændigt mod adgang fra tredjepart.

Oplysninger om ansvarshavende enhed
Ansvarshavende for databehandlingen på dette websted er:

Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 3289288
E-Mail: info@akkuvision.de

Den ansvarshavende er den fysiske eller juridiske person, som alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formål og metoder til 
behandling af persondata (f.eks. navne, e-mailadresser o.l.).

Opbevaringsvarighed
Medmindre en bestemt opbevaringsvarighed er benævnt i denne databeskyttelseserklæring, forbliver dine persondata i vores varetægt, 
indtil formålet med databehandlingen bortfalder. Hvis du fremsætter en legitim anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til 
databehandling, slettes dine data, medmindre vi har andre retlige gyldige grunde til at gemme dine persondata (f.eks. skatte- eller handelsretlige 
opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde finder sletningen sted, når disse grunde ikke længere er gældende.

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandlingen på dette websted
Hvis du har givet dit samtykke til databehandlingen, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. a DSGVO eller artikel 
9, stk. 2, litra a DSGVO, hvis der behandles særlige kategorier af oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1 DSGVO. I tilfælde af en I tilfælde af 
udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande sker databehandlingen også på grundlag af i artikel 49, stk. 1, litra a), 
i DSGVO. Hvis du har givet dit samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger i din terminal (f.eks. via fingeraftryk på enheden), 
vil oplysningerne blive behandlet på grundlag af dette samtykke. fingeraftryk), behandles oplysningerne også på grundlag af § 25, stk. 1, i 
TTDSG. Dette samtykke kan være kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine oplysninger er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for 
gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine oplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b, i DSGVO. 
Hvis dine oplysninger er nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse, behandler vi dem desuden på grundlag af art. 6, stk. på grundlag af artikel 
6, stk. 1, litra c, i DSGVO.

Desuden kan databehandlingen være baseret på vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO. Den relevante juridiske Det 
relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde forklares i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Databeskyttelsesansvarlig iht. til de juridiske bestemmelser
Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for virksomheden.

Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 3289288
E-Mail: info@akkuvision.de

Oplysninger om overførsel af data til USA og andre tredjelande
Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger blive overført til disse tredjelande og behandlet der. Vi påpeger Vi vil gerne påpege, at 
der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU.
Amerikanske virksomheder er f.eks. forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har 
mulighed for at tage retlige skridt mod dette. du som den berørte person kan tage retlige skridt mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at 
amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) kan behandle, evaluere og opbevare dine data permanent på amerikanske servere til 
overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Annullering af dit samtykke til databehandling
Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke. Den allerede gennemførte 
databehandling frem til din tilbagetrækning af samtykket berøres dog ikke.

Retten til at gøre indsigelse mod dataregistreringen i særlige tilfælde samt ifm. direkte markedsføring (Art. 21 i GDPR)
HVIS DATABEHANDLINGEN TAGER UDGANGSPUNKT I ART. 6, STK. 1, LITRA E ELLER F I GDPR, HAR DU NÅR SOM HELST RET TIL AT 
GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONDATA AF ÅRSAGER BEGRUNDET I NETOP DIN INDIVIDUELLE SITUATION; 
DETTE GÆLDER OGSÅ FOR EN EVENTUEL PROFILERING FORETAGET MED UDGANGSPUNKT I DISSE BESTEMMELSER. DE ENKELTE 
RETSGRUNDLAG, SOM EN GIVEN BEHANDLING HVILER PÅ, FINDER DU I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR 
INDSIGELSE, INDSTILLER VI BEHANDLINGEN AF DINE PERSONDATA, MED MINDRE VI KAN PÅVISE BESKYTTELSESVÆRDIGE ÅRSAGER 
TIL FORTSAT BEHANDLING, SOM VEJER TUNGERE END DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN 
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HAR TIL FORMÅL AT UDØVE, FORSVARE ELLER GØRE RETSKRAV GÆLDENDE (ANNULLERING AF SAMTYKKE I HENHOLD TIL ART. 21, 
STK. 1 i GDPR)

HVIS DINE PERSONDATA BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU NÅR SOM HELST RET TIL AT GØRE INDSIGELSE 
MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONDATA MED DENNE TYPE MARKETING FOR ØJE; DETTE GÆLDER OGSÅ PROFILERINGEN, HVIS 
DETTE TILTAG STÅR I FORBINDELSE MED DIREKTE MARKEDSFØRING AF DENNE TYPE. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONDATA 
HEREFTER IKKE LÆNGERE BLIVE ANVENDT MED DIREKTE MARKEDSFØRING FOR ØJE (ANNULLERING AF SAMTYKKE I HENHOLD TIL 21, 
STK. 2 i GDPR)

Klageret hos den relevante tilsynsførende myndighed
I tilfælde af overtrædelser af GDPR har den berørte part ret til at indgive klage til en tilsynsførende virksomhed, særligt i den medlemsstat, hvor 
han eller hun har sit sædvanlige opholdssted, sin arbejdsplads eller hvor den formodede overtrædelse har fundet sted. Klageretten berøres ikke 
at eventuelle andre forvaltningsretlige eller juridiske retsmidler.

Retten til dataportabilitet.
De data, som vi automatisk behandler med udgangspunkt i dit samtykke eller i forbindelse med gennemførelse af en ordre, har du ret til at 
få udleveret i et gængs, maskinlæsbart format til enten dig selv eller tredjepart. Kræver du en direkte overførelse af dataene til en anden 
ansvarshavende person eller enhed, sker dette kun i det omfang det er teknisk muligt.

SSL- hhv. TLS-kryptering
Dette websted gør af sikkerhedsmæssige årsager brug af SSL- hhv. TLS-kryptering, bl.a. for at beskytte fortroligt indhold, der overføres i 
forbindelse med afgivelse af bestillinger eller forespørgsler, du sender til os i kraft af vores rolle som webstedets driftsansvarlige.
Du kan kende en krypteret forbindelse på følgende måde: Browserens adresseliste starter med „https://“ i stedet for http:// og foran dette ses en 
hængelås.

Når SSL- hhv. TLS-krypteringen er aktiveret, kan tredjepart ikke læse de data, du overfører til os.

Oplysninger, sletning og berigtigelse
Inden for rammerne af gældende juridiske bestemmelser har du altid ret til gratis at få udleveret oplysninger om oprindelse, modtager og formål 
med dine lagrede persondata. Du har ligeledes ret til få disse persondata berigtiget eller slettet. Har du spørgsmål til dette eller andre aspekter af 
persondata, er du velkommen til at henvende dig.

Retten til at kræve indskrænket behandling,
Du har ret til at forlange en indskrænkning af behandlingen af dine persondata.
Du kan når som helst kontakte os til dette formål. Retten til indskrænkning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

• Hvis du bestrider rigtigheden af dine lagrede persondata hos os, har vi som regel brug for tid til at kontrollere denne påstand. Mens denne 
undersøgelse pågår, har du ret til at forlange en indskrænkning af behandlingen af dine persondata.

• Hvis behandlingen af dine persondata er sket/sker på et uretmæssigt grundlag, kan du i stedet for sletning forlange en indskrænkning af 
databehandlingen.

• Når vi ikke længere har brug for dine persondata, men du til gengæld har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, 
har du ret til i stedet for sletning at forlange en indskrænkning af behandlingen af dine persondata.

• Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1 i GDPR, skal der foretages en afvejning af dine interesser over for vores. Så længe 
denne afvejning ikke er afsluttet, har du ret til at forlange en indskrænkning af behandlingen af dine persondata.

Hvis du har krævet indskrænkning af behandlingen af dine persondata, må disse data – bortset fra lagringen – kun behandles med dit samtykke 
eller med henblik på at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, eller 
grundet en vigtig offentlig interesse på vegne af Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Annullering af samtykke til reklame-e-mails
Der gøres hermed udtrykkeligt opmærksom på, at de lovpligtigt offentliggjorte kontaktdata i kolofonen ikke må anvendes til forsendelse af 
uønskede reklamer og informationsmaterialer. Webstedets driftsansvarlige forbeholder sig udtrykkeligt retten til at gå rettens gang i tilfælde af 
forsendelse af uopfordrede reklamematerialer, f.eks. gennem spammails.

4. Dataregistrering på dette websted

Cookies
Vores internetsider anvender såkaldte ”cookies”. Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på dit terminaludstyr. På dit terminaludstyr 
gemmes de enten midlertidigt, svarende til varigheden af en session (session-cookies), eller permanent (permanente cookies). Session-cookies 
slettes automatisk efter dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på dit terminaludstyr, indtil du selv sletter dem, eller din webbrowser 
automatisk sletter dem.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på dit terminaludstyr, når du tilgår vores websted (tredjepartscookies). 
Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tredjeparts tjenester (f.eks. cookies til udførelse af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er af tekniske årsager nødvendige, fordi visse webstedsfunktioner ikke kan fungere uden dem 
(f.eks. indkøbskurvsfunktionen eller visningen af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise reklamer.

CCookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om 
(f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet) (nødvendige cookies), gemmes 
på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO, medmindre et andet retsgrundlag er angivet.

Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre de nødvendige cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. 
levering af sine tjenesteydelser. I det omfang der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og tilsvarende genkendelsesteknologier, skal den 
er blevet anmodet om, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG); 
samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.
Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om anbringelsen af nye cookies og kun giver tilladelse til dette i enkeltstående tilfælde, lige 
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som du kan udelukke brugen af cookies i bestemte tilfælde eller helt generelt. Du kan også aktivere automatisk sletning af cookies når du lukker 
browseren. Hvis du vælger at deaktivere brugen af cookies, indskrænkes funktionaliteten af dette websted muligvis.

De cookies, der bruges af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, bliver du informeret om separat i forbindelse med denne 
databeskyttelseserklæring og du bedes om nødvendigt om at afgive samtykke.

Samtykke til cookies med Usercentrics
Dette websted bruger Consent-teknologien fra Usercentrics til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din slutenhed eller til brug af 
visse teknologier og til at dokumentere dette samtykke i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. eller til brugen af visse teknologier 
og til at dokumentere dette på en databeskyttelseskonform måde. Leverandøren af denne teknologi er Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 
80331 München, Tyskland, hjemmeside:
https://usercentrics.com/de/ (i det følgende benævnt „Usercentrics“).

Når du går ind på vores websted, overføres følgende personoplysninger til Usercentrics:

• Dit (dine) samtykke(r) eller tilbagekaldelse af dit (dine) samtykke(r). 
• Din IP-adresse
• Oplysninger om din browser
• Oplysninger om din terminalenhed
• Tidspunktet for dit besøg på webstedet

Usercentrics gemmer desuden en cookie i din browser for at kunne tildele dig de(t) givne samtykke(r) eller tilbagekaldelse heraf. De data, der 
indsamles på denne måde, vil blive opbevaret, indtil du anmoder os om at slette dem, indtil du selv sletter Usercentrics-cookien, eller indtil 
formålet med opbevaringen af dataene ikke længere er relevant. De lovpligtige lovpligtige opbevaringsforpligtelser forbliver uændrede.

Usercentrics bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brug af visse teknologier. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra c, i 
DSGVO.

Ordrebehandling
Vi har indgået en aftale om ordrebehandling (AVV) med ovennævnte udbyder. Der er tale om en kontrakt databeskyttelseslovgivningen, som 
garanterer, at udbyderen kun behandler de personlige oplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores i 
overensstemmelse med vores anvisninger og i overensstemmelse med DSGVO.

Server-log-filer
Webstedudbyderen indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte server-log-filer, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

• browsertype og browserversion
• anvendt styresystem
• referrer URL
• hostname på den anvendte computer
• klokkeslæt for serveranmodningen
• IP-adresse

En samkøring af disse data med andre datakilder finder ikke sted.

Registreringen af disse data sker ud fra art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Webstedets driftsansvarlige har en berettiget interesse i en teknisk fejlfri 
visning og optimering af websitet – og dette kræver en registrering af server-log-filerne.

Kontaktformular
Hvis du sender os forespørgsler ved hjælp af kontaktformularen, gemmes dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de 
kontaktoplysninger, du har angivet der, med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Disse data videregiver 
vi ikke uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data sker med udgangspunkt i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, hvis din forespørgsel omfatter opfyldelsen af en kontrakt, eller 
hvis databehandlingen er påkrævet i forbindelse med udførelse af kontraktforberedende tiltag. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på 
vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er sendt til os (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, 
stk. 1, litra a i GDPR), såfremt, der er blevet anmodet om dette.

Dataene, du indtaster i kontaktformularen, forbliver i vores varetægt, indtil du beder os om at få dem slettet, tilbagekalder dit samtykke til 
lagring, eller formålet med datalagringen bortfalder (f.eks. efter endt behandling af din forespørgsel). Præceptive lovbestemmelser – især 
opbevaringsperioder – berøres ikke.

Forespørgsler per e-mail, telefon eller fax
Hvis du kontakter os per e-mail, telefon eller fax, gemmes og behandles din forespørgsel inklusive alle afgivne persondata i den forbindelse (navn, 
forespørgsel) med henblik på at kunne besvare din henvendelse. Disse data videregiver vi ikke uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data sker med udgangspunkt i art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, hvis din forespørgsel omfatter opfyldelsen af en kontrakt, eller 
hvis databehandlingen er påkrævet i forbindelse med udførelse af kontraktforberedende tiltag. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på 
vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er sendt til os (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, 
stk. 1, litra a i GDPR), såfremt, der er blevet anmodet om dette.

Data sendt til os som en del af en kontaktforespørgsel forbliver i vores varetægt, indtil du beder os om at få dem slettet, tilbagekalder dit samtykke 
til lagring, eller formålet med datalagringen bortfalder (f.eks. efter endt behandling af din forespørgsel). Præceptive lovbestemmelser – især retlige 
opbevaringsfrister – berøres ikke.
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5. Analyseredskaber og marketing

Google Tag Manager
Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et værktøj, der gør det muligt for os at integrere sporings- eller statistikværktøjer og andre teknologier på vores 
websted. Google Tag Manager opretter ikke selv brugerprofiler, gemmer ikke cookies og udfører ingen uafhængige analyser. Den tjener kun til 
at administrere og spille de værktøjer, der er integreret via den. Google Tag Manager registrerer dog din IP-adresse, som også kan blive sendt til 
Googles moderselskab i USA.

Brugen af Google Tag Manager er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en hurtig og 
ukompliceret integration og forvaltning af forskellige værktøjer på sit websted. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres 
behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring 
af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. fingeraftryk af enheden) som defineret i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid 
tilbagekaldes.

Google Analytics
Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere de besøgendes adfærd på webstedet. Ved at gøre dette modtager 
webstedsoperatøren forskellige brugsdata, f.eks. sidevisninger, opholdslængde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data 
er er tildelt brugerens respektive slutenhed. Der foretages ikke en tildeling til et enheds-id.

Google Analytics giver os desuden mulighed for at registrere bl.a. dine musebevægelser og scrollbevægelser og klik. Google Analytics anvender 
desuden forskellige modelleringsmetoder til at supplere de indsamlede data og bruger maskinlæringsteknologier i dataanalysen.

Google Analytics anvender teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med henblik på at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller 
fingeraftryk af enheden). De oplysninger, som Google indsamler om brugen af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og 
gemmes der.

Brugen af dette analyseværktøj er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analyse af 
brugeradfærd med henblik på at optimere både sit websted og sine reklamer. For så vidt der er givet et tilsvarende samtykke der er anmodet 
om samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som den 
lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til 
enhver tid tilbagekaldes.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Du kan finde flere oplysninger her: 
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser-plugin
Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine data ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles privatlivspolitik: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Ordrebehandling
Vi har indgået en aftale om ordrebehandling med Google og overholder fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når 
vi bruger Google Analytics.

Google Ads
Webstedets driftsansvarlige bruger Google Ads. Google Ads er et online annonceringsprogram fra Google Ireland Limited (“Google”), Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads giver os mulighed for at vise annoncer i Google-søgemaskinen eller på tredjepartswebsteder, hvis brugeren indtaster bestemte 
søgeudtryk på Google (målretning af nøgleord). Baseret på de brugerdata, der er tilgængelige på Google (f.eks. placeringsdata og interesser) 
(målretning af målgruppe), kan der derudover vises målrettede annoncer. Som webstedets driftsansvarlige kan vi kvantitativt evaluere disse data, 
f.eks. ved at analysere hvilke søgeudtryk, der førte til, at vores annoncer blev vist, og hvor mange reklamer, der førte til de tilsvarende klik.

Brug af Google Ads er baseret på art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Webstedets driftsansvarlige har en legitim interesse i at markedsføre sine 
serviceprodukter så effektivt som muligt.

Overførslen af data til USA er baseret på standardkontraktbestemmelserne fra EU-Kommissionen.
Du kan så flere oplysninger her:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversion Tracking
Dette websted bruger Google Conversion Tracking. Udbyderen er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irland.

Google konverteringssporing gør det muligt for Google og os at genkende, om brugeren har udført bestemte handlinger. Vi kan f.eks. vurdere, 
hvilke knapper på vores websted der blev klikket på hvor ofte, og hvilke produkter der blev set eller købt særligt ofte. Disse oplysninger bruges 
til at udarbejde konverteringsstatistik. Vi får kendskab til det samlede antal brugere, der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger 
de har foretaget. Vi modtager ingen oplysninger, som vi kan identificere brugeren personligt. Google bruger selv cookies eller tilsvarende 
genkendelsesteknologier til identifikation.

Brugen af Google konverteringssporing er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere 
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brugeradfærd med henblik på at optimere både sit websted og sine reklamer. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres 
behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring 
af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. fingeraftryk af enheden) som defineret i TTDSG.  Samtykket kan til enhver tid 
tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Googles konverteringssporing i Googles fortrolighedspolitik: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Nyhedsbrev

Data vedr. nyhedsbreve
Såfremt du ønsker at modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på webstedet, skal vi bruge din e-mailadresse samt oplysninger, der giver os mulighed 
for at bekræfte, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse, og at du giver dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data 
indsamles ikke eller indsamles kun på frivillig basis. Til håndtering af nyhedsbrevet bruger vi nyhedsbrevstjenesteudbydere, som er beskrevet 
nedenfor.

Rapidmail
Dette websted bruger rapidmail til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Tyskland.
Rapidmail er en tjeneste, som bl.a. gør det muligt at organisere og analysere forsendelsen af nyhedsbreve.
De data, du indtaster for at modtage nyhedsbrevet, gemmes på Rapidmails servere i Tyskland.

Dataanalyse via Rapidmail
De e-mails, der sendes med Rapidmail, indeholder til analysebrug en såkaldt „tracking pixel“, der opretter forbindelse til Rapidmails servere, når 
e-mailen åbnes. På denne måde kan det afgøres, om et nyhedsbrev er blevet åbnet.

Ved hjælp af Rapidmail kan vi desuden fastslå, om og hvilke links der er klikket på i nyhedsbrevsbeskeden. Alle links i den e-mailen er såkaldte 
sporingslinks, som kan tælle dine klik. Hvis du ikke ønsker, at Rapidmail skal analysere skal du afmelde dig fra nyhedsbrevet. Til dette formål har 
vi et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev.
Du kan finde yderligere oplysninger om Rapidmails analysefunktioner på følgende link:
https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Retsgrundlag
Databehandlingen finder sted på basis af dit samtykke (art. 6, stk. 1, 1 litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Lovligheden 
af de allerede gennemførte databehandlingsprocesser forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Opbevaringsvarighed
Dataene, du har videregivet til os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, opbevares af os eller udbyderen af nyhedsbrevet, indtil du 
afmelder dig nyhedsbrevet og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter du har afmeldt nyhedsbrevet. Dette påvirker ikke data, der er 
lagret hos os til andre formål.

Når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevsdistributionslisten, vil din e-mail-adresse blive gemt af os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen på en 
sortliste, hvis det er nødvendigt for at forhindre fremtidige udsendelser. Oplysningerne fra den sorte liste vil kun blive anvendt til dette formål 
og vil ikke blive sammenlagt med andre oplysninger. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de lovmæssige krav ved 
udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO). Oplagringen i den sortliste er ikke tidsbegrænset. Du kan 
gøre indsigelse mod opbevaring, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

For yderligere oplysninger, se oplysningerne om datasikkerhed fra Rapidmail på:
https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Ordrebehandling
Vi har indgået en kontrakt om bestilt behandling (AVV) med ovennævnte udbyder.
Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen, som sikrer, at udbyderen kun behandler de personlige oplysninger 
om vores besøgende på webstedet i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

7. Plugins og værktøjer

YouTube med udvidet databeskyttelse
Dette websted indeholder videoer fra YouTube. Operatøren af webstedet er Google Ireland Limited („Google“),
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i den udvidede tilstand af databeskyttelse. Ifølge YouTube betyder denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen oplysninger 
om besøgende på dette websted, før de ser videoen. Overførsel af data til YouTube-partnere er dog ikke nødvendigvis udelukket fra den udvidede 
tilstand af databeskyttelse. Det bevirker, at uanset om du ser en video, opretter YouTube forbindelse til Google DoubleClick-netværket.

Så snart du vælger at se en YouTube-video på dette websted, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. YouTube-serveren informeres 
derved om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tilføje din 
surfingadfærd direkte til din personlige profil. Dette kan forhindres ved, at du logger ud af din YouTube-konto.

Efter start af en video kan YouTube desuden gemme forskellige cookies på dit terminaludstyr eller bruge sammenlignelige genkendelsesteknologier 
(f.eks. enhedens fingeraftryk). På den måde kan YouTube få oplysninger om besøgende på dette websted. Disse oplysninger bruges bl.a. til at 
indsamle videostatistikker med henblik på at forbedre brugervenligheden og til at forhindre forsøg på bedrageri.

Om nødvendigt kan yderligere databehandlingsprocesser udløses efter starten af en YouTube-video, som vi ikke har nogen indflydelse på. 
YouTube bruges til at præsentere vores online-tilbud på en tiltalende måde.

Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen 
udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller 
adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. fingeraftryk af enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.
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Du kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse på YouTube i deres databeskyttelseserklæring på:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokal hosting)
For at sikre et ensartet skriftbillede uanset enhed, gør dette websted brug af såkaldte web fonts, der er stillet til rådighed af Google. Google-
skrifttyperne er installeret lokalt. I forbindelse dermed er der ingen forbindelse til Google-servere.

For yderligere oplysninger om Google Web Fonts, gå til
https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.


