
1 
 

Privatlivs- og cookiepolitik 

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har 

derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi 

behandler dine data. De oplysninger vi indsamler om dig,  sikrer vi 

behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af 

personoplysninger, kan du gøre det på: Mail: netop@net-op-as.dk 

Behandling af persondata 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet 

omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler 

og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved 

alm. tilgang af indhold, hvis du benytter vores kontaktformular eller 

hvis du udfylder formular på WebOrder. 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et 

unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller 

mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider 

du klikker på (interesser). I det omfang du selv indtaster 

informationerne behandles desuden: Navn, adresse, telefonnummer, e-

mail. Det vil typisk være i forbindelse besvarelse af din henvendelse 

eller bestilling af varer. 

Sikkerhed 

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger 

mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, 

offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes 

kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler 

via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre 
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uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og 

opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger 

på eget ansvar. 

Dataminimering 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er 

nødvendige til brug for at besvare din henvendelse, måle trafikken på 

vores hjemmeside samt levere de varer du har bestilt. 

Periode for opbevaring 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til 

lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. 

Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for 

opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme 

for, hvornår informationer slettes. 

Videregivelse af oplysninger  

Vi samarbejder kun med eksterne Databehandlere, som vi har 

databehandleraftale med. 

Brug af cookies  

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som 

bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at 

der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade 

videre brug af websitet. Cookies gemmes på din computer, mobil el. 

tilsvarende med det formål at genkende den udførte statistik. Cookies 

kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. 

Websitet bruger bl.a. cookies fra Google Analytics til at måle 

trafikken på websitet. 
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Du kan fravælge cookies fra Google Analytics 

her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. 

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre 

relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at 

websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få 

adgang til. 

Dine rettigheder 

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om 

dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få 

oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der 

modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i 

udlandet. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores 

kontaktoplysninger finder du nederst.  

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, 

har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os 

om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.  

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. 

Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. 

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til 

det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem 

slettet. 

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver 

behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. 
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Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet 

dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og 

gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine 

persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af 

dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, 

sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.  

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du 

ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller 

databehandler. 

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er 

nødvendige for det formål, som de er indsamlet til. 

 

Dette websted ejes af : 

A/S Net-Op 

Brogårdsvej 10 

DK-6920 Videbæk 

CVR. 8329 8413 

Tlf. 9717 3500 

mail: netop@net-op.as.dk 

www.net-op-as.dk 

 

Oktober 2019 


