Hobro Bilsyn
Smedevej 5
9500 Hobro
Danmark
T: +45 20 85 64 83
E: kontakt@hobrobilsyn.dk
W: hobrobilsyn.dk
I det følgende beskriver vi, hvilke oplysninger vi indsamler på hobrobilsyn.dk, og hvordan vi
anvender disse informationer.
Beskyttelse af data
Hobro Bilsyn respekterer brugernes privatliv og behandler persondata i overensstemmelse med
Persondataloven. Hobro Bilsyn overholder persondatalovens regler om behandling af personlige
data.
Personlige data og formål med databehandling
Hobro Bilsyn indsamler kun personhenførbare data, brugeren selv frivilligt har afgivet.
Hobro Bilsyn forbeholder sig ret til at indsamle, behandle og bruge personlige data, herunder navn,
postadresse, e-mail-adresse, telefon-, mobil- og faxnummer samt information om Hobro Bilsyns
produkter og -services, brugeren har købt. Vi forbeholder os også retten til at udbede os
informationer om jobfunktion, stillingsbetegnelse, branche, virksomhed/navn og land.
Dine data kan blive behandlet med henblik på:
•
•
•
•
•

At give dig adgang til vores web-site
At tilbyde dig services (med dit samtykke)
At kontakte dig med hensyn til de services, du har bedt om
At levere de services, du har bedt om
At sørge for genregistrering og sende oplysninger om fornyelse

Hobro Bilsyn logger data om IP-adresser (ikke-personhenførbare). Oplysningerne slettes ikke og
bruges udelukkende internt til statistik. Oplysningerne er standardstatistikker fra webserveren
Internet Information Server såsom IP-adresse, antallet af sendte og modtagne bytes, Host, Cookie
og henvisning.
Databehandling i Danmark
Dine personlige data bliver lagret på Hobro Bilsyn's computere I Danmark og kan i forbindelse med
de ovenfor nævnte grunde blive delt med andre virksomheder som Hobro Bilsyn arbejder sammen
med, inden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde. EEA, kan overføre dine personlige
data til tredjepart med henblik på behandling inden for EEA.
Vi vil tage alle nødvendige skridt til at sikre, at dine personlige data behandles sikkert og i
overensstemmelse med denne erklæring.
Databehandling af tredjepart

Som nævnt ovenfor kan dine personlige data blive overført og lagret af tredjepart-specialister hyret
af Hobro Bilsyn for at behandle dine data på vore vegne (dvs. som databehandlere) og medvirke til
fremskaffelse af indhold og services, du måtte have forespurgt.
I alle tilfælde vil Hobro Bilsyn sikre, at der tages passende skridt til at beskytte dine personlige data.
Disse tredjeparts-leverandører vil være forpligtet af Hobro Bilsyn til at sikre dine datas
konfidentialitet og til at træffe passende tekniske og organisatoriske forholdsregler til at beskytte
dine data mod tab og mod enhver form for ulovlig behandling.

Udlevering af data til tredjepart
Hobro Bilsyn kan ligeledes udlevere dine personlige data, hvis Hobro Bilsyn bliver pålagt at
udlevere dine data som følge af en retskendelse eller anden juridisk forpligtelse, stævning eller
juridisk proces eller andet krævet af loven, eller hvis vi mener, det er nødvendigt at forhindre eller
handle i forbindelse med ulovlig aktivitet eller overtrædelse af vores politik.
Cookies
Formål med brug af cookies på websitet:
Teknisk funktionalitet
Trafikmåling
Annonceafvikling (frekvens, brugermåling
o.lign.)
Adfærdsbaseret individuelt målrettet
annoncering

Intern / 1. parts
cookies
Ja
Ja

Ekstern / 3. parts
cookies
Ja
Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der
lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er
ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.
- Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert
besøg.
- Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering
- Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her:
http://minecookies.org/cookiehandtering.
- Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder,
geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

- Google Analytics (trafikmåling)
Websites bruger cookies fra Google Analytics til at måltrafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
- Annoncenetværk
Websitet anvender følgende annoncenetværk:
• Google Adsense
Tredjeparts websites
Hobro Bilsyn linker til eksterne sites og kan ikke drages til ansvar for brug af
personhenførbare oplysninger på disse sites.
Afmelding
Tilmelding til Hobro Bilsyn's nyhedsbrev er baseret på frivillighed, og du kan afmelde dem
når som helst f.eks. ved at sende os en e-mail eller ved at benytte linket i bunden af
nyhedsbrevet
Afmelding er lige så enkelt som tilmelding. Alle e-mail-baserede nyhedsbreve og lignende
services er annoncebaserede.

Sikkerhed
Dine personlige data er Hobro Bilsyn's ansvar. Hobro Bilsyn søger for, at de registrerede
data, herunder dine personlige data, behandles med omhu og er beskyttet korrekt i henhold
til gældende, anvendte sikkerhedsstandarder.
Dine rettigheder
Du kan til enhver tid tjekke dine data og bede om at få dem ændret eller fjernet ved at sende
en e-mail til kontakt@hobrobilsyn.dk eller ved at sende et brev til Hobro Bilsyn, Smedevej
5, 9500 Hobro, Att.: Privacy

Ændringer til denne skrivelse
Hobro Bilsyn gennemgår denne skrivelse jævnligt. Vi forbeholder os retten til til hver en tid
at ændre den, og alle ændringer vil blive bragt på denne side.
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