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, som den be

evet, til enhv

evet. Herudo

de eller på a

g af nyhed

evene fra we

ig i e-mails, 

yse. På den 

har været su

person har å

aterede data

arlige med he

eve imødeko

de, videregiv

mtykkeerklær

under perso

k blive opfat

ktmulighed

mmeside ind

k kontakt til 

sse. Såfrem 

s personoply

af en bruger

Sådanne op

nemæssig s

ansvarlige be

g for at opnå

g eller anden

ata er nødve

en tjener sål

data, der ind

delse af nyh

vis dette er 

det i forbinde

ede data, de

art. Berørte 

erørte perso

ver tid trækk

over kan afm

anden måde 

sbrev  

edi GmbH ind

som sendes

baggrund ka

uccesrige ell

åbnet en e-m

a, der er inds

enblik på at 

ommer den b

ves ikke til t

ring, der er a

nen, blive sl

ttet som en 

 via hjemm

deholder oply

vores virkso

en bruger ø

sninger blive

r til den data

plysninger vi

sletning og 

ehandler og 

å formålet m

 lovgivning, 

endig for at v

edes det for

samles i for

hedsbrevet. N

nødvendigt 

else med en

er indsamles

personer ka

n har givet o

kes tilbage ig

melding af ny

meddeles d

deholder såk

s i HTML-form

an man genn

er ej. Ved hj

mail og hvilk

samlet via tæ

optimere ny

berørte perso

tredjepart. B

afgivet via d

ettet af den 

tilbagekalde

mesiden  

ysninger, de

omhed samt

nsker at kon

e gemt auto

aansvarlige, 

l ikke blive v

blokering a

opbevarer k

ed opbevari

som den da

vi i tilfælde a

rmål at sikre

rbindelse me

Nyhedsbreve

for drift af tj

 ændring af 

s for at kunn

an til enhver 

os til opbeva

gen. Dette k

yhedsbrevet 

en dataansv

kaldte tællep

mat med he

nemføre en 

jælp af tælle

ke links i e-m

ællepixel i ny

yhedsbrevet 

ons interesse

Berørte perso

double opt-in

dataansvar

else. 

er kræves ifø

t direkte kom

ntakte den d

matisk. Såd

opbevares m

videregivet t

af personop

kun brugeren

ngen, eller h

ataansvarlige

af misbrug a

e den dataan

ed tilmelding

ets abonnen

jenesten elle

tilbuddet i n

e tilbyde tje

tid afmelde 

aring af pers

kan gøres ve

til enhver ti

varlige. 

pixel. En tæl

nblik på at m

statistisk an

epixel kan w

mailen person

yhedsbreven

på en sådan

er endnu me

oner har til e

n. Efter en ti

lige. Afmeld

ølge loven, o

mmunikation

ataansvarlig

anne person

med henblik

til tredjepart

plysninger 

ns personopl

hvis opbevar

e er underlag

f e-mail adre

svarlige ren

til vores ny

ter har også

er for en tilsv

nyhedsbreve

enesten (nyh

nyhedsbrev

sondata i for

d at klikke p

d ske på den

lepixel er en

muliggøre en

nalyse af, om

edi GmbH se

nen har klikk

ne, opbevare

n måde, at in

ere. Persond

enhver tid m

lbagekaldels

ing af nyhed

g som sikrer

n med os, hv

ge via mail e

noplysninger

på databeh

t. 

ysninger i d

ring er påkræ

gt. 

ressen har m

nt juridisk. 

hedsbrev, b

å mulighed f

varende reg

et eller af de

hedsbrev), v

vet. På samm

rbindelse me

på et link i se

n dataansva

n miniatureg

n logfil-opteg

m markedsfø

e om og i gi

ket på. 

es og behand

ndholdet i fr

data, der ind

mulighed for 

se vil alle pe

dsbrev vil af 

r mulighed f

vilket også o

eller kontaktf

r, der på friv

andling eller

en periode, 

ævet iht. eur

muligheden fo

enyttes 

for at blive 

istrering. De

tekniske 

il ikke blive 

me måde kan

ed udsendels

elve 

rliges 

grafik, der 

gnelse eller 

øringskampa

vet fald hvo

dles af den 

remtidige 

samles på 

at tilbageka

rsondata, de

wedi GmbH 

for en hurtig

mfatter en e

formular, vil

illig basis 

r for at kont

der er 

ropæisk 

or 

et 

n det 

se af 

gner 

rnår 

lde 

er 

 

e-

 

akte 
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Hvis formå

EU-lovgivn

overensste

11. Brug

   a) Ret 

      Alle b

      perso

      til en

   b) Oply

Perso

kræv

oplys

følge

- Fo

- Ka

- Mo

- Hv

- Du

- Du

- Du

- Ek

20 

ålet med opb

ning eller an

emmelse me

gerens retti

til bekræftel

brugere har 

onoplysninge

nhver tid hen

ysningsret  

oner, der får

ve vederlagsf

sningerne. H

nde: 

rmålet med 

ategorierne a

odtagere elle

herunder isæ

vis det er mu

som minimu

u har ret til a

begrænset b

u har ret til a

u har ret til a

dem til rådig

ksistensen af

persondataf

involverede 

person 

bevaringen b

den relevan

ed gældende

igheder  

lse  

i henhold til

er behandles

nvende sig ti

r behandlet d

fri oplysning

erudover ha

databehand

af de persond

er kategorier

ær modtager

uligt, har du 

um hvilke kri

at insistere p

behandling a

at klage over

at få oplyst, 

ghed 

f automatisk

forordningen

logik og om

bortfalder el

t lovgivning,

e love. 

 EU-lovgivni

s eller ej. Hv

l en af den d

deres person

 om deres p

ar de ifølge e

lingen 

data, der be

r af modtage

re i tredjelan

krav på at f

iterier der gæ

på at få berig

af persondata

r for en tilsy

hvor de pers

e afgørelser

, og — som 

fanget af de

ler hvis en o

, udløber, vi

ing ret til at 

vis en bruger

dataansvalig

ndata, har ef

persondata a

europæisk lo

ehandles 

ere, der har 

nde eller inte

få oplyst hvo

ælder for op

gtiget eller s

a gennem d

ynsmyndighe

sonrelatered

r, herunder p

minimum i 

e mulige kon

opbevaringsp

l personoply

få bekræfte

r ønsker at b

ges medarbe

fter gældend

af den dataan

ovgivning ret

fået eller vil

ernationale o

or længe din

pbevaringspe

slettet dine p

en dataansv

ed 

de data stam

profilering, ih

disse tilfæld

nsekvenser a

periode, der 

ysningerne b

t af den data

benytte sig a

ejdere. 

de EU-lovgiv

nsvarlige sam

t til at indhen

få forelagt d

organisation

e persondata

erioden 

personrelater

varlige 

mmer fra, hvi

ht. art. 22, s

e — uddybe

af en sådan b

er foreskrev

blive slettet e

aansvarlige,

af denne ret,

vning til enhv

mt få en kop

nte informat

dine personr

ner 

a vil blive op

rede data el

is du ikke se

stk. 1 og 4 i 

ende informa

behandling f

vet i henhold

eller blokere

 om deres 

, kan han/hu

ver tid ret til

pi af 

tioner om 

relaterede d

pbevaret elle

ler anmode 

elv har stillet

ationer om d

for den berø

d til 

t i 

un  

l at 

ata, 

er 

om 

t 

en 

rte 
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Herud

eller 

passe

Perso

dataa

   c) Ret t

Perso

kræv

datab

fuldst

Perso

en af

   d) Ret 

Perso

kræv

datab

- De

- Pe

- Pe

- Be

- Sle

- De

20 

dover har du

en internatio

ende garanti

oner, der øns

ansvarliges m

til berigtigels

oner, der får

ve øjeblikkeli

behandlingen

tændiggjort,

oner, der øns

f den dataan

til sletning (

oner, der får

ve af den dat

behandlingen

e personrelat

for øje, men

rsonen tilbag

1, lit. a, i pe

databehand

rsonen gør i

foreligger in

databehand

ehandlingen 

etningen af d

lovgivning e

e personrelat

i persondata

u ret til at få

onal organis

ier i forbinde

sker at gøre 

medarbejder

se af person

r behandlet d

g berigtigels

n har man h

, også i form

sker at gøre 

svarliges me

(retten til at 

r behandlet d

taansvarlige,

n ikke er påk

terede data 

n er ikke rele

gekalder sit 

ersondatafor

lingen. 

ndsigelse m

gen vigtige 

lingen iht. a

af persondat

de personrel

eller lovgivnin

terede data 

aforordninge

å oplyst, om 

ation. Skulle

else med vid

brug af dere

re.  

ndata  

deres person

se af deres d

erudover ret

m af en suppl

brug af dere

edarbejdere

blive glemt)

deres person

, at deres pe

krævet eller 

er blevet ind

evante længe

samtykke, s

ordningen b

od databeha

berettigede 

rt. 21, stk. 2

ta er foregåe

aterede data

ng i medlem

er indsamlet

en. 

de personre

e dette være

deregivelsen.

es oplysning

ndata, har ef

data, hvis de

t til at kræve

lerende fork

es ret til ber

. 

) 

ndata, har ef

ersonrelatere

der foreligg

dsamlet eller

ere. 

som databeh

baserer på, o

andlingen iht

grunde til d

2 i personda

et på en ure

a er nødven

mslandene, s

t på grundla

elaterede dat

e tilfældet, h

. 

gsret, kan til

fter gældend

er er sket en

e, at ufuldst

laring. 

rigtigelse af 

fter gældend

ede data sle

ger en af følg

r på anden m

handlingen ih

og der forelig

t. art. 21, st

atabehandlin

taforordning

etmæssig må

dig for at op

om den data

g af udbudte

ta er blevet 

ar du ret til 

enhver tid h

de EU-lovgiv

 fejl. Med ud

ændige pers

data, kan til

de EU-lovgiv

ttes øjeblikk

gende grund

måde behand

ht. art. 6, st

gger intet an

tk. 1 i person

ngen, eller p

gen. 

åde. 

pfylde en ret

aansvarlige e

e informatio

sendt videre

at få oplysn

henvende si

vning til enhv

dgangspunkt

sonlige oplys

l enhver tid 

vning til enhv

keligt i det o

e: 

dlet med et 

tk. 1, lit. a e

ndet retsgrun

ndataforordn

personen gør

tlig forpligtel

er underlagt

onstjenester 

e til et tredje

ninger om 

g til en af de

ver tid ret til

t i formålet 

sninger blive

henvende si

ver tid ret til

mfang 

bestemt for

ller art. 9, st

ndlag for 

ningen, og d

r indsigelse 

se iht. til EU

t. 

iht. art. 8, s

eland 

en 

l at  

med 

er 

g til 

l at  

mål 

tk. 

er 

mod 

U-

stk. 1 



Seite 9 von 2

 

Såfre

oplys

dataa

sletni

Hvis 

perso

hensy

tekni

offen

perso

læng

skridt

   e) Ret t

Enhv

kræv

til ste

- Rig

- Da

- De

- De

Hvis 

perso

dataa

begræ

  f) Ret ti

Enhv

til at 

struk

20 

emt en af ov

sninger, der 

ansvarliges m

ing af data e

wedi GmbH 

ondataforord

yntagen til t

ske – forans

tliggjorte pe

ondata eller 

ere. Wedi G

t for at efter

til begrænse

er person, d

ve, at den da

ede: 

gtigheden af

dataansvarli

atabehandlin

stedet om a

en dataansva

Derimod har

en berørte pe

persondataf

grunde for b

en af ovennæ

ondata, der o

ansvarliges m

ænses. 

l dataoverfø

er person, d

få udleveret

ktureret, gan

ennævnte g

opbevares h

medarbejder

efterkommes

har offentlig

dningen som

ilgængelige 

staltninger m

ersondata, o

kopier/replik

mbH´s med

rkomme pers

et databehan

der er berørt 

ataansvarlige

f de personre

ige at kontro

gen er ulovl

t begrænse 

arlige har ikk

r den berørte

erson har gjo

forordningen

behandlingen

ævnte forud

opbevares h

medarbejder

ørbarhed  

der er berørt 

t deres perso

ngbart og ma

runde forelig

hos wedi Gm

re. En af wed

s med det sa

ggjort de per

 ansvarlig fo

teknologier 

med henblik 

m at den på

kationer af d

arbejdere vi

sonens ønsk

ndling  

af behandlin

e begrænser

elaterede op

ollere rigtigh

ig; den berø

brugen af pe

ke længere b

e person bru

ort indsigels

, men det e

n vejer tunge

dsætninger e

os wedi Gm

re. Herefter 

af behandlin

ondata, som

askinlæsbart

gger og en p

mbH, kan per

di GmbH´s m

amme. 

rsonrelatere

orpligtet til a

og impleme

på at inform

gældende p

disse slettes 

il i hvert enk

ke. 

ngen af pers

r databehand

plysninger be

heden af oply

ørte person a

ersonlige op

brug for pers

ug for dem f

se mod beha

r endnu ikke

ere end den

er til stede o

bH, kan ved

vil medarbej

ngen af pers

m de har stille

t format. He

person ønske

rsonen til en

medarbejder

de data og e

at foretage s

enteringsudg

mere andre d

erson har fre

i det omfan

kelt tilfælde s

sondata, har

dlingen, hvis

estrides i et 

ysningerne.

afviser at få 

plysninger. 

sonoplysning

for at udøve 

ndlingen iht

e afgjort, om

 berørte per

g en berørt 

kommende 

jderen foran

sonoplysning

et til den dat

rudover har 

er sletning a

hver tid hen

re vil herefte

er virksomhe

letning af pe

ifter blive tr

ataansvarlig

emsat krav o

g databehan

sørge for at 

r ifølge europ

s bare en af 

tidsrum, der

slettet sine 

gerne med h

eller forsvar

. art. 21, stk

m den dataan

rsons. 

person ønsk

til enhver tid

nledige, at da

ger, har ifølg

taansvarlige

personen re

af personrela

nvende sig ti

er sørge for, 

eden iht. art

ersondataen

ruffet passen

ge, der beha

om at samtl

ndlingen ikke

der tages de

pæisk lovgiv

følgende for

r gør det mu

persondata 

henblik på be

re sine rettig

k. 1 i 

nsvarliges be

ker begrænse

d henvende 

atabehandlin

ge europæisk

es rådighed, 

et til at få ov

aterede 

l en af den 

at ønsket o

. 17, stk. 1 

e, vil der un

nde – også 

ndler de 

ige links til d

e er nødvend

e nødvendig

vning ret til a

rudsætninge

uligt for den 

og anmoder

ehandling. 

gheder. 

erettigede 

et behandlin

sig til en af 

ngen 

k lovgivning

i et 

verført sine 

m 

i 

der 

disse 

dig 

e 

at 

r er 

r i 

ng af 

den 

ret 
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perso

tid fik

6, stk

perso

datab

intere

Desu

perso

hvis d

Rette

meda

  g) Ret t

Perso

på ba

beha

perso

beste

I tilfæ

doku

tunge

genn

Hvis 

perso

tjene

Hvis 

mark

Herud

indsig

forsk

medm

alme

Rette

GmbH

20 

onoplysninge

k stillet oplys

k. 1, lit. a, e

ondataforord

behandlingen

esse, eller sk

den har den

ondataforord

dette er tekn

en til dataove

arbejdere. 

til indsigelse 

oner, der er 

aggrund af d

ndlingen af d

ondataforord

emmelser. 

ælde af indsi

menteres, a

ere end den 

emføre, udø

wedi GmbH 

on til enhver

r et sådant f

den berørte 

ketingformål,

dover har be

gelse mod b

ningsformål 

mindre det k

n interesse. 

en til indsige

H´s medarb

er til andre d

sningerne til

ller art. 9, st

dningen og b

n ikke er nød

ker under ud

n berørte per

dningen, ret 

nisk muligt o

erførbarhed 

 

berørt af be

deres særlige

deres person

dningen. Det

gelser vil we

t der foreligg

berørte pers

øve eller fore

behandler p

r tid ret til at

formål. Dett

person gør 

, vil wedi Gm

erørte perso

ehandling af

hos wedi Gm

kan dokumen

lse kan til en

ejdere. I for

dataansvarlig

l rådighed, h

tk. 2, lit. a, 

behandlingen

dvendig til v

døvelse af en

rson i forbind

til at få sine

og hvis andr

kan til enhv

handlingen a

e personlige 

noplysninger

tte gælder og

edi GmbH in

ger tvingend

sons interess

esvare retskr

personoplysn

t gøre indsig

te gælder og

indsigelse ov

mbH ikke læn

ner på bagg

f deres perso

mbH eller et

nteres, at en

nhver tid gø

rbindelse me

ge uden at b

hvis databeh

eller i en ko

n sker ved hj

varetagelse a

n offentlig op

delse med re

e personoply

res rettighed

ver tid gøres 

af personrela

situation til 

r, der sker ih

gså for det s

dstille behan

de og beskyt

ser, rettighe

rav. 

ninger med h

else mod be

gså for profile

verfor wedi 

ngere behan

rund af dere

onoplysninge

t statistisk fo

n sådan beha

res gældend

ed brugen af

blive forhindr

handlingen ta

ntrakt iht. a

jælp af auto

af en bestem

pgave, som 

etten til data

sninger send

er og frihede

gældende v

aterede oply

enhver tid r

ht. art. 6, st

såkaldte prof

ndlingen af p

ttelsesværdi

eder og frihe

henblik på di

ehandlingen 

ering, hvis d

GmbH mod 

ndle persond

es særlige pe

er, hvis den 

ormål iht. ar

andling er nø

de ved at he

f IT-tjeneste

ret heri af de

ager udgang

rt. 6, stk. 1,

matiserede 

mt opgave, d

er blevet tild

aoverførbarh

dt direkte fra

er ikke berø

ved at henve

ysninger, har

ret til at gøre

k. 1, lit. e el

filering, der 

personoplysn

ge grunde ti

der, eller hv

irekte marke

af hans/hen

det står i forb

behandlinge

ata til dette 

ersonlige situ

tjener et vid

t. 89, stk. 1 

ødvendig for

nvende sig d

r har berørte

en dataansv

gspunkt i sam

, lit. b, i 

processer, o

der er i offen

delt den dat

hed iht. art. 

a en ansvarl

res heraf. 

ende sig til e

r iht. europæ

e indsigelse 

ller f i 

tager afsæt

ninger, med

il behandling

vis behandlin

eting, har de

ndes persond

bindelse me

en af data til

 formål. 

uation ret ti

denskabeligt

i persondat

r at opfylde 

direkte til en

e personer h

arlige, som 

mtykke iht. a

og hvis 

tlighedens 

aansvarlige.

20, stk. 1 i 

ig til en and

en af vores 

æisk lovgivn

mod 

i disse 

mindre det k

gen, der veje

ngen tjener t

en berørte 

data, hvis de

d marketing

 

l at gøre 

t eller histor

aforordninge

en opgave a

n af wedi 

herudover 

i sin 

art. 

 

en. 

ing 

kan 

er 

til at 

en 

. 

isk 

en, 

af 
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mulig

tekni

   h) Auto

Perso

ret ti

datab

på an

eller 

beste

beste

frihed

Hvis 

ansva

træff

beret

retten

Hvis 

han/h

   i) Ret t

Perso

til en

Perso

henve

12. Datab

Den dataa

ansøgning

person ind

hjemmesid

indsendte 

Hvis der ik

ansøgning

dataansva

forbindelse

20 

ghed for at u

ske specifika

omatiske afg

oner, der er 

l at gøre ind

behandling, 

nden måde h

opfylde en a

emmelser ell

emmelser ind

der og beret

afgørelsen (

arlige eller (

e passende 

ttigede intere

n til redegør

den berørte 

hun til enhve

til at tilbagek

oner, der er 

hver tid tilba

oner, der øns

ende sig til e

beskyttelse

ansvarlige in

gen. Behandl

dsender sin a

den. Hvis an

data blive o

kke indgås e

gsdokumente

arlige har en 

e kan f.eks. 

udøve retten

ationer, uagt

gørelser fra s

berørt af be

sigelse imod

herunder pr

har stor indfl

aftale mellem

ler bestemm

deholder pas

tigede intere

1) er nødve

2) hvis den 

foranstaltnin

esser. Dertil

relse for egn

person ønsk

er tid henve

kalde samtyk

berørt af be

agekalde de

sker at gøre 

en at den da

e i forbinde

dsamler og 

ling af ansøg

ansøgning e

nsøgningen m

opbevaret me

en ansættels

erne automa

berettiget in

være en bev

 til indsigels

tet direktiv 2

sag til sag in

handlingen a

d udelukkend

ofilering. De

lydelse på pe

m den berørt

melser i de m

ssende forho

esser eller (3

ndig for at in

træffes med

nger med he

 hører som 

e synspunkt

ker at gøre s

nde sig til en

kke vedr. da

handlingen a

res samtykk

retten til til

ataansvarlige

lse med job

behandler jo

gninger kan 

lektronisk, f

munder ud i 

ed ansættels

eskontrakt m

atisk senest t

nteresse i fo

vispligt i en 

se ved hjælp

2002/58/EF.

nkl. profilerin

af personrela

de at være u

ette gælder i

ersonen, me

te person og

medlemslande

oldsregler til

3) træffes m

ndgå eller op

d den berørte

enblik på at b

minimum re

ter og retten

sin ret med h

n af den dat

atabehandlin

af personrela

ke vedr. beha

bagekaldels

es medarbej

bansøgning

obansøgeres

også ske ele

f.eks. via e-m

en ansætte

sesforholdet

mellem den 

to måneder 

ortsat at opb

sag om lige

 af automat

. 

ng  

aterede oply

underlagt afg

sær, hvis så

edmindre afg

g den ansvar

e, som den b

 beskyttelse

med personen

pfylde en aft

e persons ud

beskytte per

etten til at kr

n til at anfæg

hensyn til au

aansvarliges

ng  

aterede oply

andling af pe

e af samtykk

dere. 

ger 

s personoply

ektronisk. De

mail eller via

lseskontrakt

t for øje og u

dataansvarl

efter at ans

evare dem. 

stilling. 

iserede proc

ysninger, har

gørelser, der

ådanne afgør

gørelsen (1) 

rlige, eller (2

berørte pers

 af den berø

ns udtrykkel

tale mellem 

dtrykkelige s

rsonens retti

ræve en ansv

gte en truffe

utomatiske a

s medarbejd

ysninger, kan

ersondata. 

ke gældende

sninger med

ette vil især 

 en webform

t, vil de i forb

under iagttag

ige og joban

øgeren har f

En anden be

cesser, hvor 

r iht. europæ

r hviler på a

relser har re

er nødvend

2) er retmæs

son henhører

ørte persons 

lige samtykk

den berørte 

samtykke, v

igheder, frih

varlig perso

en afgørelse.

afgørelser gæ

ere. 

n iht. europæ

e, kan til enh

d henblik på 

være tilfæld

mular, der be

bindelse me

gelse af love

nsøgeren, sle

fået afslag, m

erettiget inte

der indgår 

æisk lovgivn

utomatisk 

etsvirkning e

ig for at indg

ssig iht. EU-

r under, og d

rettigheder,

ke. 

person og d

il wedi GmbH

heder og 

ns intervent

 

ældende, ka

æiske lovgiv

hver tid 

at behandle

det, hvis en 

efinder sig p

d ansøgning

ens forskrifte

ettes 

medmindre d

eresse i den 

ing 

ller 

gå 

disse 

, 

den 

H 

ion, 

n 

vning 

e 

å 

gen 

er. 

den 
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13. Beste

Den dataa

netværk. 

Et socialt n

udgangspu

fungere so

fællesskab

sociale net

venneanm

Facebook 

persondat

Dublin 2, I

Hver gang

der befind

Facebook-

samlet ove

https://de

underrette

Hvis den p

åbner vore

sig på side

persons Fa

knapperne

brugerens

Via Facebo

hjemmesid

sker uanse

at få overf

du går ind

Facebooks

Facebooks

hvilke inds

der forske

20 

emmelser o

ansvarlige ha

netværk er e

unkt kan kom

om platform 

bet at stille p

tværk kan b

modninger. 

drives af Fac

a udenfor U

Ireland. 

g en bruger å

er sig en Fa

-komponente

ersigt over a

evelopers.fac

et om, hvilke

pågældende 

es hjemmes

en. Disse inf

acebook-kon

e på vores hj

s personlige 

ook-kompon

de, hvis han

et om den p

ført oplysnin

d på vores hj

s persondata

s indsamling

stillingsmulig

ellige applika

om databes

ar integreret

et netbasere

mmunikere 

for udveksli

personlige el

bl.a. oprette 

cebook, Inc.

SA og Canad

åbner en af 

cebook-kom

en automatis

alle Faceboo

cebook.com/

en af hjemm

bruger sam

ide, hvilken 

formationer 

nto af Facebo

jemmeside, 

Facebook-ko

nenten vil Fa

n/hun har log

ågældende b

nger til Faceb

jemmeside. 

apolitik, der 

, behandling

gheder Face

ationer, der g

kyttelse i f

t Facebook-k

et socialt mø

med hinande

ing af holdni

ler arbejdsre

personlige p

., 1 Hacker W

da: Faceboo

hjemmeside

mponent (Fac

sk download

k-plug-ins fi

/docs/plugin

mesidens und

tidigt er logg

konkret und

indsamles vi

ook. Hvis br

f.eks. “Syne

onto og gem

cebook få op

gget sig ind 

bruger har k

book, kan du

findes på sid

g og brug af 

book tilbyde

gør det mulig

forbindelse 

komponente

ødested eller

en og intera

inger og erfa

elaterede inf

profiler, uplo

Way, Menlo 

k Ireland Ltd

ens enkeltsid

cebook-Plug-

de en gengiv

ndes på side

s/?locale=de

dersider den 

get ind på Fa

derside han/

ia Facebook-

rugeren skriv

es godt om“-

mmer de pers

plysninger o

på Facebook

klikket på Fa

u forhindre d

den https://d

personrelat

er sine bruge

gt at forhind

med brug 

r på denne h

r online-fælle

gere i det vi

aringer og gø

formationer 

oade billeder 

Park, CA 94

d., 4 Grand 

der, der drive

-In), vil brug

velse af en ti

en  

e_DE. Som l

pågældende

acebook, ka

hun besøger

-komponent

ver en komm

-knappen, h

sonrelatered

om at bruger

k samtidigt m

cebook-kom

dette ved at 

de-de.facebo

erede oplysn

ere til beskyt

dre overførse

af Faceboo

hjemmeside.

esskab, hvor

rtuelle rum.

ør det desud

til rådighed.

og tilføje ve

025, USA. A

Canal Squar

es af den da

gerens netbr

lsvarende Fa

ed i denne t

e bruger har

n Facebook 

r, uanset hvo

en og henfø

mentar eller 

enfører Face

e oplysninge

ren har være

med besøget

mponenten el

logge dig ud

ook.com/abo

ninger. Desu

ttelse af priv

el af data til 

ok 

. Facebook e

r brugerne s

 Et socialt n

den muligt fo

. Brugerne a

enner og 

Ansvarlig for 

re, Grand Ca

taansvarlige

rowser på gr

acebook-kom

teknik vil Fa

r besøgt. 

se hver gan

or længe bru

øres til den p

klikker på en

ebook denne

er. 

et inde på vo

t på hjemme

ller ej. Hvis 

d på din Fac

out/privacy/

uden kan ma

vatlivet. Heru

Facebook. 

er et socialt 

om 

etværk kan 

or online-

af Facebooks

behandling 

anal Harbour

e og på hvilk

rund af 

mponent. En

cebook blive

g brugeren 

ugeren opho

pågældende 

n af Faceboo

e information

ores 

esiden. Dette

du ikke ønsk

ebook-konto

/, informerer

an her læse o

udover finde

s 

af 

r, 

ken 

n 

e 

older 

ok-

n til 

e 

ker 

o, før 

r om 

om 

es 
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14. Beste

anonymis

Den dataa

Google An

webstedet

person er 

adgang til 

anvendes 

nytteværd

Google An

Til webana

Ved hjælp

hjemmesid

Fællesskab

Formålet m

anvender 

online-rap

hjemmesid

Google An

så se vore

vores hjem

dataansva

persons IT

nærmere o

personens

som grund

Ved hjælp

besøget ud

hjemmesid

opbevares

tredjepart 

Som nævn

hjemmesid

modsætte

20 

emmelser o

seringsfunk

ansvarlige ha

nalytics er en

t. En webana

kommet ind

eller hvor læ

hovedsageli

di i forbindels

nalytics drive

alysen via G

p af denne ko

de besøges a

b (EØF). 

med brugen 

bl.a. de inds

pporter om a

de. 

nalytics sætt

es forklaring 

mmeside. Hv

arlige og på h

T-system på 

online-analy

s IT-adresse,

dlag for prov

p af cookies k

dgik fra sam

den overføre

s. De som le

 af Google. 

nt ovenfor ka

de. Dette ka

 sig installat

om databes

ktion) 

ar integreret

n webanalyse

alysetjeneste

d på siden (s

ænge han/hu

igt til optime

se med neta

es af Google 

oogle Analyt

ode forkorte

af personer 

af Google A

samlede data

aktiviteten på

er en cookie

længere op

ver gang en 

hvilken der b

grund af Go

yse. Som led

, som Googl

visionsafregn

kan man opb

mt hvor ofte d

es disse pers

d i denne te

an den berø

an f.eks. ske

tionen af coo

kyttelse i f

t Google Ana

etjeneste. W

e indsamler 

såkaldt refer

un har opho

ering af en h

annoncering.

Inc., 1600 A

tics anvende

r og anonym

fra et EU-lan

Analytics er a

a og informa

å siderne sa

e på den berø

pe. Det er n

bruger åbne

befinder sig 

oogle Analyt

 i denne tek

e bl.a. bruge

ninger. 

bevare perso

den berørte 

sondata inkl.

knik indsam

rte person t

ved at foret

okies. En såd

forbindelse 

alytics (med 

Webanalyse e

bl.a. oplysn

rer), hvilke 

ldt sig på en

hjemmeside 

. 

Amphitheatr

er den dataa

miserer Goog

nd eller et la

at analysere 

ationer til at 

mt yde andr

ørte persons

ødvendigt at

er en af hjem

en Google A

ics-kompone

knik får Goog

er til at spor

onrelaterede

person har 

. personens 

mlede person

il enhver tid

tage bestem

dan browser

med brug 

anonymiser

er indsamlin

inger om fra

undersider p

n bestemt un

og til analys

re Pkwy, Mou

nsvarlige de

gle den berø

and inden fo

besøgsstrøm

evaluere br

re tjenester 

s IT-system.

t sætte en c

mmesidens e

Analytics-kom

enten autom

gle kendskab

re besøg og 

e information

været inde p

IT-adresse t

relaterede o

 forhindre at

mte indstilling

rindstilling fo

af Google A

ingsfunktion

g og evaluer

a hvilken and

på hjemmesi

nderside. En 

se af forholde

untain View,

en udvidede 

rte persons 

r det Europæ

mmen på vo

ugen af vore

i tilknytning 

 Hvis du er i

ookie for at 

enkeltsider, d

mponent, vil

matisk videre

b til personre

klik på siden

ner, f.eks. be

på hjemmes

til Google i U

plysninger v

t der sættes

ger på den b

orhindrer tilli

Analytics (m

n) på denne 

ring af data 

den hjemme

iden brugere

 webanalyse

et mellem u

, CA 94043-

kode "_gat._

IP-adresse, 

æiske Økono

res internets

es hjemmes

til brugen a

i tvivl om hv

kunne analy

der drives af

l browseren 

esende data 

elaterede da

n. Dette ben

esøgstiden, 

siden. Ved hv

USA, hvor de

vil evt. blive 

s cookies ved

benyttede br

ige Google i 

med 

hjemmeside

om din brug

eside en berø

en har søgt 

etjeneste 

dgifter og 

1351, USA.

_anonymize

hvis vores 

omiske 

side. Google

ide, udarbej

af vores 

vad en cooki

ysere brugen

f den 

på den berø

til Google fo

ata, som f.ek

ytter Google

stedet som 

vert besøg p

e efterfølgen

videregivet 

d besøg på v

rowser og de

at sætte en 

e. 

g af 

ørt 

eIp". 

e 

de 

e er, 

n af 

ørte 

or 

ks. 

e 

på 

nde 

til 

vores 

erved 
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cookie på 

enhver tid

Herudover

genereres 

Google. Hv

browserud

får Google

Google An

betragtet 

senere tid

Google An

anden bem

Nærmere 

https://ww

linket http

15. Beste

Den dataa

internet-a

søgemask

forhånd fa

søgemask

I Googles 

algoritme 

Google Ad

Formålet m

reklame p

tredjepart

Hvis du åb

(”Convers

conversion

udløbet, k

er blevet k

bestemt p

dvs. har g

20 

den berørte 

d slettes via 

r har den be

af Google A

vis den berø

dvidelse på l

e Analytics v

nalytics om b

som indsige

spunkt, skal

nalytics. Hvis

myndiget pe

informatione

ww.google.d

ps://www.go

emmelser o

ansvarlige ha

nnoncer, de

kineresultate

astlægge bes

kineresultate

annoncenet

med udgang

dWords drive

med brugen 

å tredjepart

s reklamer p

bner vores h

ion Cookie”)

n-cookie udl

kan man via 

kaldt frem fr

person, der h

ennemført e

 persons IT-

netbrowsere

rørte person

Analytics og 

ørte person ø

inket https:/

ia JavaScrip

brugen af hje

lse. Såfrem 

l vedkomme

s et browser

rson, vil der

er om Googl

e/intl/de/po

oogle.com/in

om databes

ar integreret

r giver anno

r som i Goog

stemte nøgle

r kun vises i

værk fordele

gspunkt i på

es af Google 

af Google A

s hjemmesid

på vores inte

jemmeside v

). Hvis du er

øber efter 3

den genkend

ra vores hjem

har åbnet vo

et varekøb e

-system. Coo

en eller andr

n mulighed f

relaterer til 

ønsker dette

//tools.goog

t meddelelse

emmesidern

den berørte 

nde sørge fo

udvidelse af

være mulig

es gældende

olicies/privac

tl/de_de/ana

kyttelse i f

t Google AdW

oncører mulig

gles annonce

ebegreber, s

i det øjeblik 

es annoncer

 forhånd fas

Inc., 1600 A

AdWords er a

der og i Goo

ernetside. 

via en Goog

i tvivl om h

0 dage og er

de, om beste

mmeside. Vi

res hjemme

ller afbrudt d

okies, der al

re softwarep

for modsætte

brugen af de

e, skal vedko

le.com/dlpa

e om, at der

e. En install

 persons IT-

or fornyet in

finstalleres e

ghed for gen

e databesky

cy/ og http:/

alytics/ gøre

forbindelse 

Words på de

ghed for at i

enetværk. V

som gør at e

brugeren sø

ne på releva

stlagte nøgle

Amphitheatr

at gøre rekla

ogle søgemas

le-annonce, 

vad en cook

r ikke bereg

emte unders

a conversion

eside via en A

dette. 

lerede er ble

rogrammer.

e sig og forh

enne hjemm

ommende do

ge/gaoptout

r ikke må vid

ation af brow

-system slett

stallation af 

eller deaktive

installering o

ttelsesregler

/www.googl

es der nærm

med brug 

nne internet

indrykke ann

Ved hjælp af 

n bestemt a

øger et nøgle

ante internet

eord. 

re Pkwy, Mou

ame for vore

skinens søge

vil Google s

kie er, så læs

net til perso

sider (f.eks. 

n-cookien ka

AdWords-an

evet sat af G

hindre at der

meside, samt 

ownloade og 

t. Gennem e

deregives da

wserudvidels

tes, formate

browserudv

eres af den b

og reaktiveri

r kan hentes

e.com/analy

ere rede for

af Google-A

tside. Google

noncer såvel

Google AdW

nnonce i Go

eordsrelevan

tsider ved hj

untain View,

s internetsid

eresultater. E

sætte en coo

s vores forkl

nlig identifik

en indkøbsk

an vi og Goo

nonce, har g

Google Analy

r indsamles d

t at disse dat

installere en

en sådan bro

ata og inform

ser vil af Go

eres eller gen

videlserne fo

berørte pers

ing af brows

s på 

ytics/terms/d

r Google Ana

AdWords 

e AdWords e

l i Googles 

Words kan an

oogles 

nt resultat på

jælp af en au

, CA 94043-1

de ved at vis

Et andet for

okie på din c

laring længe

kation. Hvis 

kurv fra et n

ogle desuden

genereret en

ytics, kan til 

data, der 

ta behandles

n 

wserudvidel

mationer til 

ogle blive 

ninstalleres 

or at deaktive

on eller en 

serudvidelse

de.html. På 

alytics. 

er en tjenest

nnoncører på

å søgemaski

utomatisk 

1351, USA.

se relevant 

mål er at vis

omputer 

ere oppe. En 

cookien ikke

etbutikssyst

n se, om en 

n omsætning

s af 

se 

på et 

ere 

rne. 

e til 

å 

nen. 

se 

e er 

tem) 

g, 
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Oplysninge

vores hjem

AdWords-a

effektivite

Google-Ad

person. 

Ved hjælp

bestemt p

adressen t

tredjepart

Hvis du ik

brug af co

også at Go

blevet sat 

Herudover

Google. De

herefter fo

Nærmere 

https://ww

16. Beste

Den dataa

der tilbyde

disse på e

Instagram

Hver gang

der befind

komponen

teknik vil I

besøgt. 

Hvis den p

åbner vore

sig på side

persons In

20 

erne, der ind

mmeside. Vi 

annoncer og

ten af vores

dWords kund

p af conversio

person har be

til Google i U

. 

ke ønsker at

ookies ved at

oogle sætter

af Google A

r har man so

ette sker ve

oretage de ø

oplysninger 

ww.google.d

emmelser o

ansvarlige ha

er brugerne 

n række soc

m drives af In

g en bruger å

er sig en Ins

nten automa

Instagram b

pågældende 

es hjemmes

en. Disse inf

nstagram-ko

dsamles via 

benytter dis

g omdirigere

s AdWords-a

der modtage

on-cookies g

esøgt. Ved h

USA, hvor de

t deltage i sp

t indstille din

r en convers

AdWords, til 

om bruger m

d at kalde li

ønskede inds

samt Googl

e/intl/de/po

om databes

ar integreret

en audiovisu

ciale netvær

nstagram LLC

åbner en af 

stagram-kom

tisk downloa

blive underre

bruger sam

ide, hvilken 

formationer 

onto af Insta

conversion-

sse statistikk

s til vores si

nnoncer og t

r oplysninge

gemmes per

hvert besøg p

e opbevares.

poringsproce

n browser so

ion-cookie p

enhver tid s

mulighed for 

nket www.go

stillinger for 

es bestemm

olicies/privac

kyttelse i f

t Instagram-

uel platform 

kstjenester.

C, 1 Hacker 

hjemmeside

mponent (In

ade en geng

ettet om, hvi

tidigt er logg

konkret und

indsamles vi

gram. Hvis b

cookies, bru

ker til at se d

de. For os e

til at optime

er fra Google

rsonrelatered

på vores hje

. Det kan tæ

essen, kan d

oftware tilsva

på brugernes

lettes via int

at gøre inds

oogle.de/set

hver enkelt 

melser om da

cy/. 

forbindelse 

-komponente

til deling af 

Way, Buildin

ens enkeltsid

sta-Button),

ivelse af en 

ilken af hjem

get ind på In

derside han/

ia Instagram

brugeren kli

uger Google 

det samlede

er statistikke

ere disse frem

e, der kan br

de oplysning

emmeside vi

ænkes, at Go

du til enhver 

arende. En s

s IT-system.

ternetbrowse

sigelse mod 

ttings/ads fr

browser. 

atabeskyttels

med brug 

er på denne 

billeder og v

ng 14 First F

der, der drive

, vil brugere

tilsvarende 

mmesidens u

nstagram, ka

hun besøger

m-komponen

kker på en a

til at genere

antal bruge

rne er instru

madrettet. H

ruges til at id

er, f.eks. om

deresendes 

ogle herefte

tid gøre var

sådan indstil

 Desuden ka

eren eller an

interesserela

em fra alle b

se findes på 

af Instagra

hjemmeside

videoer og g

Floor, Menlo 

es af den da

ns netbrows

Instagram-k

undersider de

an Instagram

r, uanset hvo

ten og henfø

af Instagram

ere besøgsst

ere, der klikk

ument til at 

Hverken vi el

dentificere e

m hjemmesid

persondata 

er videregive

rig indsigelse

ling af brow

an en cookie

ndre softwar

aterede anno

benyttede ne

am 

e. Instagram

giver mulighe

Park, CA, U

taansvarlige

ser på grund

komponent. 

en pågælden

m se hver ga

or længe bru

øres til den 

m-knapperne

atistikker fo

ker på vores 

måle 

ller de øvrige

en bestemt 

der, som en 

inkl. IP-

er disse data

e mod denne

seren forhin

e, der allered

re programm

oncer fra 

etbrowsere o

m er en tjene

ed for at del

SA. 

e og på hvilk

 af Instagra

Som led i de

nde bruger h

ang brugeren

ugeren opho

pågældende

 på vores 

r 

e 

 til 

e 

drer 

de er 

mer. 

og 

este, 

e 

ken 

m-

enne 

har 

n 

older 

e 



Seite 16 von 

 

hjemmesid

konto og o

Via Instag

hjemmesid

sker uanse

at få overf

før du går 

Nærmere 

https://he

17. Beste

Den dataa

socialt net

oprette ny

lande. Det

internetsid

LinkedIn d

spørgsmål

Place, Dub

Hver gang

In), vil bru

tilsvarende

https://de

hjemmesid

Hvis den p

vores hjem

siden. Diss

LinkedIn-k

overføres 

opbevares

Via Linked

hvis han/h

den pågæ

oplysninge

vores hjem

20 

de, overføre

opbevares/b

gram-kompo

de, hvis han

et om den p

ført oplysnin

ind på vore

oplysninger 

elp.instagram

emmelser o

ansvarlige ha

tværk, der g

ye forretning

t gør LinkedI

der i verden.

drives af Link

l vedr. perso

blin 2, Irelan

g en bruger å

ugerens netb

e LinkedIn-k

eveloper.link

dens unders

pågældende 

mmeside, hv

se informati

konto af Link

diverse data

s/behandles 

dIn-kompone

hun har logg

ldende brug

er til LinkedI

mmeside. 

es diverse da

ehandles af 

nenten vil In

n/hun har log

ågældende b

nger til Insta

s hjemmesid

samt Instag

m.com/1558

om databes

ar integreret

iver brugern

gskontakter. 

In til den p.t

. 

kedIn Corpo

ondata uden 

nd. 

åbner en af v

browser på g

komponent. 

kedin.com/pl

sider den påg

bruger sam

vilken konkre

oner indsam

kedIn. Hvis b

a og informa

af LinkedIn.

enten vil Lin

get sig ind på

er har klikke

In, kan du fo

ata og inform

Instagram.

nstagram få 

gget sig ind 

bruger har k

gram, kan d

de. 

grams bestem

3370790038

kyttelse i f

t LinkedIn-ko

ne mulighed 

Over 400 m

t. største pla

ration, 2029

for USA: Lin

vores sider, 

grund af den

Nærmere op

ugins. Som 

gældende br

tidigt er logg

et underside

mles via Linke

brugeren klik

ationer, der i

 

kedIn få oply

å LinkedIn sa

et på Linked

orhindre dett

mationer, der

oplysninger

på Instagram

klikket på Ins

du forhindre 

mmelser om

88 og https:/

forbindelse 

omponenter 

for at pleje 

mio. registrer

atform for fo

9 Stierlin Cou

nkedIn Irela

der er udsty

nne kompone

plysninger o

led i denne t

ruger har be

get ind på Li

e han/hun be

edIn-kompo

kker på en a

gen henføre

ysninger om

amtidigt me

In-kompone

te ved at log

r igen henfø

r om at brug

m samtidigt 

stagram-kom

dette ved at

m databeskyt

//www.insta

med brug 

på denne hj

kontakten m

rede persone

rretningskon

urt Mountain

nd, Privacy 

yret med en 

ent automat

m LinkedIn-

teknik vil Lin

søgt. 

inkedIn, kan

esøger, uans

nenten og h

af LinkedIn-k

es til brugere

m at brugeren

d besøget p

enten eller ej

gge dig ud p

res til bruge

eren har væ

med besøge

mponenten e

t logge dig u

ttelse findes 

gram.com/a

af LinkedIn

jemmeside. 

med eksister

er benytter L

ntakter og e

n View, CA 9

Policy Issues

LinkedIn-ko

tisk downloa

plug-ins find

nkedIn blive 

n LinkedIn se

set hvor læng

enføres til d

knapperne p

ens personlig

n har været 

å hjemmesid

j. Hvis du ikk

å din Linked

erens person

æret inde på 

et på hjemm

eller ej. Hvis

ud på din Ins

på 

about/legal/p

n 

LinkedIn er 

rende medle

LinkedIn i m

n af de mes

94043, USA. 

s, Wilton Pla

omponent (L

de en gengiv

des på 

 underrettet

e hver gang 

ge brugeren

den pågælde

på vores hjem

ge LinkedIn-

inde på vor

den. Dette s

ke ønsker at

dIn-konto, fø

lige Instragr

vores 

mesiden. Dett

s du ikke øns

stagram-kon

privacy/. 

et netbaser

mmer samt 

ere end 200

t besøgte 

Ansvarlig fo

aza, Wilton 

LinkedIn-Plug

velse af en 

t om, hvilken

brugeren åb

n opholder si

nde persons

mmeside, 

-konto og 

es hjemmes

sker uanset o

t få overført 

ør du går ind

ram-

te 

sker 

nto, 

ret 

0 

or 

g-

n af 

bner 

g på 

s 

side, 

om 

 på 
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På https://

mail-beske

sig af part

Lotame, d

https://ww

https://ww

https://ww

18. Beste

Den dataa

offentlig ti

(korte bes

ikke har ti

brugere, d

kan man v

Twitter dri

Hver gang

der befind

komponen

Nærmere 

led i denne

bruger har

for at dele

på siden. 

Hvis den p

vores hjem

siden. Diss

Twitter-ko

diverse da

opbevares

Via Twitte

hvis han/h

den pågæ

oplysninge

vores hjem

20 

/www.linked

eder, SMS-b

tnere som Q

er kan sætte

ww.linkedin.

ww.linkedin.

ww.linkedin.

emmelser o

ansvarlige ha

ilgængelig m

skeder med m

lmeldt sig tj

der følger me

via Twitter n

ives af Twitt

g brugeren å

er sig en Tw

nten automa

informatione

e teknik vil T

r besøgt. Fo

e indholdet p

pågældende 

mmeside, hv

se informati

onto af Twitt

ata og inform

s/behandles 

r-komponen

hun har logg

ldende brug

er til Twitter

mmeside. 

din.com/pset

beskeder og 

uantcast, Go

e cookies. D

com/legal/c

com/legal/p

com/legal/c

om databes

ar integreret

microblogging

max. 280 te

jenesten. Tw

ed i en beste

å ud til et b

ter, Inc., 135

bner en af h

witter-kompo

tisk downloa

er om Twitte

Twitter blive

rmålet med 

på siden med

bruger sam

vilken konkre

oner indsam

er. Hvis brug

mationer, der

af Twitter. 

nten vil Twitt

get sig ind på

er har klikke

, kan du forh

ttings/guest

målrettede a

oogle Analyt

er kan gøres

ookie-policy

rivacy-policy

ookie-policy

kyttelse i f

t Twitter-kom

g-tjeneste, h

gn). Disse b

witter-tweets

emt persons

redt publiku

55 Market St

hjemmesiden

onent (Twitte

ade en geng

er-knapper f

e underrettet

at integrere

d andre, gøre

tidigt er logg

et underside

mles via Twitt

geren klikke

r igen henfø

ter få oplysn

å Twitter sam

et på Twitter

hindre dette

-controls giv

annoncer sa

tics, BlueKai,

s indsigelse 

. LinkedIn´s

y og LinkedI

. 

forbindelse 

mponenter p

hvor brugern

beskeder er t

s kan også læ

s tweets. Via

m. 

treet, Suite 

ns enkeltside

er-Button), v

ivelse af en 

findes på htt

t om, hvilken

e en Twitter-

e siden kend

get ind på Tw

e han/hun be

ter-kompone

er på en af T

res til bruge

ninger om at 

mtidigt med 

r-komponen

e ved at logg

ver LinkedIn 

mt forvalte 

, DoubleClick

mod brug af

s persondata

In´s cookie-

med brug 

på denne hje

ne kan forfat

tilgængelige

æses af brug

 de såkaldte

900, San Fra

er, der drive

vil brugerens

tilsvarende 

ps://about.t

n af hjemme

komponent

dt i den digit

witter, kan T

esøger, uans

enten og hen

witter-knapp

erens person

brugeren ha

besøget på 

ten eller ej. 

e dig ud på 

brugerne m

annonce-ind

k, Nielsen, C

f disse cooki

abestemmels

politik på 

af Twitter 

mmeside. Tw

tte og offent

for alle, dvs

gerens følger

e hashtags, f

ancisco, CA 

s af den dat

s netbrowse

Twitter-kom

twitter.com/

esidens unde

på siden er 

tale verden s

Twitter se hv

set hvor læng

nføres til den

perne på vor

lige Twitter-

ar været ind

hjemmeside

Hvis du ikke

din Twitter-

mulighed for 

dstillinger. Li

Comscore, E

ies på siden 

ser findes på

Twitter er en 

tliggøre såka

s. også for p

re, dvs. and

forskellige lin

94103, USA

taansvarlige 

er på grund a

mponent. 

/de/resource

ersider den p

at give brug

samt øge an

ver gang bru

ge brugeren

n pågældend

res hjemmes

-konto og 

de på vores h

en. Dette ske

e ønsker at f

konto, før d

at afbestille

inkedIn beny

loqua og 

å 

mangesprog

aldte tweets 

personer, de

re Twitter-

nk eller retw

A. 

og på hvilke

af Twitter-

s/buttons. S

pågældende 

gerne muligh

ntallet af bes

ugeren åbne

n opholder si

de persons 

side, overfør

hjemmeside

er uanset om

få overført 

u går ind på

E-

ytter 

get, 

r 

weets 

en 

Som 

hed 

søg 

r 

g på 

res 

, 

m 

 



Seite 18 von 

 

Nærmere 

https://tw

19. Beste

 

Den dataa

netværk, d

forretnings

oprette vir

Xing drive

Hver gang

der befind

automatis

plug-ins fi

hvilken af 

Hvis den p

hjemmesid

siden. Diss

konto af X

henfører X

Via Xing-k

han/hun h

pågældend

til Xing, ka

Xing´s bes

informerer

persondat

https://ww

20. Beste

Den dataa

videoporta

se, bedøm

former for

hjemmepr

20 

oplysninger 

witter.com/pr

emmelser o

ansvarlige ha

der giver bru

skontakter. 

rksomhedsp

es af XING S

g brugeren å

er sig en Xin

k downloade

ndes på http

hjemmeside

pågældende 

de, hvilken k

se informati

Xing. Hvis br

Xing denne in

komponenten

har logget sig

de bruger ha

an du forhin

stemmelser 

r om Xing´s 

abestemmel

ww.xing.com

emmelser o

ansvarlige ha

al til videode

mme og kom

r videomater

roducerede v

om Twitters

rivacy?lang=

om databes

ar integreret

ugerne mulig

Som bruger

rofiler eller j

E, Dammtor

bner en af h

ng-kompone

e en gengive

ps://dev.xin

ens undersid

bruger sam

konkret unde

oner indsam

ugeren klikk

nformation t

n vil Xing få 

g ind på Xing

ar klikket på

dre dette ve

om beskytte

indsamling,

lser i forbind

m/app/share?

om databes

ar integreret

eling og vide

mentere and

riale, og man

videoer. 

s bestemmel

=de. 

kyttelse i f

t Xing-kompo

ghed for at p

kan man op

jobannoncer

rstraße 30, 2

hjemmesiden

ent (Xing-Plu

else af en tils

g.com/plugi

der den pågæ

tidigt er logg

erside han/h

mles via Xing

ker på en af 

til brugerens

oplysninger

g samtidigt 

å Xing-kompo

ed at logge d

else af perso

, behandling

delse med XI

?op=data_p

kyttelse i f

t YouTube-ko

ostreaming.

dre brugeres

n kan også s

lser om data

forbindelse 

onenter på d

pleje kontak

prette en pe

r. 

20354 Hamb

ns enkeltside

ug-In), vil br

svarende Xin

ns. Som led 

ældende bru

get ind på X

hun besøger,

-komponent

Xing-knappe

s personlige 

r om at brug

med besøge

onenten elle

dig ud på din

ondata, der f

 og brug af 

ING-delekna

rotection. 

forbindelse 

omponenter 

 Brugerne k

s videomater

se film og tv

abeskyttelse 

med brug 

denne hjemm

kten med eks

rsonlig profi

burg, Tysklan

er, der drive

rugerens net

ng-kompone

i denne tek

ger har besø

ing, kan Xin

, uanset hvo

ten og henfø

erne på vore

Xing-konto 

eren har væ

et på hjemme

er ej. Hvis du

n Xing-konto

findes på sid

persondata. 

appen på sid

med brug 

på denne hj

kan selv grat

riale. YouTub

-udsendelse

findes på 

af Xing 

meside. Xing

sisterende m

l hos Xing. V

nd. 

s af den dat

tbrowser på 

ent. Nærmer

nik vil Twitte

øgt. 

g se hver ga

or længe bru

øres til den p

es hjemmesi

og opbevare

æret inde på 

esiden. Dett

u ikke ønske

, før du går 

den https://w

Herudover 

en 

af YouTube

jemmeside. 

is lægge vid

be giver mul

r, musikvide

g er et netba

medlemmer s

Virksomhede

taansvarlige 

grund af Xin

re informatio

er blive unde

ang brugeren

ugeren ophol

pågældende 

de, f.eks. ”D

er den. 

vores hjemm

te sker uans

er at få overf

ind på vores

www.xing.co

kan du læse

e 

YouTube er 

deoer ind på 

lighed for pu

eoer, trailere

aseret socialt

samt oprette

er kan f.eks. 

og på hvilke

ng-kompone

oner om Xing

errettet om, 

n åbner vore

lder sig på 

persons Xin

Del”-knappen

meside, hvis

et om den 

ført oplysnin

s hjemmesid

om/privacy,

e om Xing´s

en netbaser

portalen elle

ublikation af 

e og 

t 

e nye 

en 

nten 

g-

es 

g-

n, 

s 

nger 

de. 

ret 

er 

alle 
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YouTube d

dattersels

Hver gang

der befind

komponen

Nærmere 

teknik vil Y

bruger har

Hvis den p

en unders

informatio

Via YouTu

hjemmesid

sker uanse

overført o

konto, før 

YouTubes 

https://ww

og brug af

21. Retsg

Art. 6 I lit

samtykke 

opfylde en

tilfældet i 

tage afsæt

for at genn

vedrører v

kræver be

6 I lit. c i p

for at besk

være tilfæ

personoply

læge, et s

persondat

persondat

ovennævn

20 

drives af You

kab af Goog

g brugeren å

er sig en Yo

nten automa

informatione

YouTube og 

r besøgt. 

pågældende 

ide, der inde

oner indsaml

be-kompone

den, hvis ha

et om den p

plysninger ti

du går ind p

bestemmels

ww.google.d

f personrelat

grundlaget 

. a i persond

i forbindelse

n kontrakt, h

forbindelse 

t i art. 6 I lit

nemføre fora

vores produk

ehandling af 

persondatafo

kytte den på

ældet, hvis en

ysninger som

ygehus eller

aforordninge

aforordninge

nte retsgrund

uTube, LLC, 

le Inc., 1600

bner en af h

ouTube-komp

tisk downloa

er om YouTu

Google blive

bruger sam

eholder en Y

es af YouTu

enten vil You

an/hun har lo

ågældende b

il YouTube o

på vores hje

ser om besky

e/intl/de/po

terede data.

for databe

dataforordnin

e med en be

hvor den kon

med leverin

t. b i person

anstaltninge

kter eller yde

personoplys

orordningen

ågældende p

n person, de

m navn, alde

r tredjepart. 

en. Databeh

en. Det er f.

dlag, når dat

901 Cherry A

0 Amphithea

hjemmesiden

ponent (YouT

ade en geng

ube findes på

e underrette

tidigt er logg

YouTube-vide

be og Googl

uTube og Go

ogget sig ind

bruger har k

og Google, ka

mmeside. 

yttelse af pe

olicies/privac

 

handling 

ngen er det 

estemt datab

ntraherende 

g af varer el

dataforordni

r forud for in

elser. Hvis v

sninger, f.ek

. I sjældne t

persons eller 

er besøger vo

er, sygesikrin

I så fald vil 

andling kan 

eks. tilfælde

tabehandling

Ave., San B

atre Pkwy, M

ns enkeltside

Tube-video)

ivelse af en 

å https://ww

et om, hvilke

get ind på Yo

eo, hvilken k

e og henføre

oogle få oply

d på YouTub

klikket på Yo

an du forhin

ersondata, d

cy/, informer

retsgrundlag

behandling. H

part er den 

ller øvrige yd

ingen. Det s

ndgåelse af 

vores virksom

ks. til opfylde

tilfælde kan 

andre fysisk

ores virksom

ngsoplysning

databehand

også tage u

et, hvis data

gen er påkræ

runo, CA 94

Mountain View

er, der drive

, vil brugere

tilsvarende 

ww.youtube.

en af hjemm

ouTube, kan

konkret unde

es til den på

sninger om 

e samtidigt 

ouTube-video

dre dette ve

er findes på 

rer om YouT

g, vi benytte

Hvis behand

pågældende

delser eller m

amme gæld

kontrakt, f.e

mhed skal ov

else af skatte

behandling 

ke personers

mhed, komm

ger og øvrig

dlingen tage 

udgangspunk

behandlinge

ævet for at b

066, USA. Y

w, CA 94043

s af den dat

ens browser 

YouTube-ko

com/yt/abou

esidens unde

n YouTube se

erside han/h

gældende pe

at brugeren 

med besøge

oen eller ej. 

ed at logge d

siden 

ubes og Goo

er os af, når 

lingen af pe

e person, som

modydelser, 

er for databe

eks. i forbind

verholde en 

epligt, vil be

af personop

s vitale inter

er til skade 

e vitale infor

udgangspun

kt i art. 6 I li

n ikke er om

beskytte vor

YouTube, LLC

3-1351, USA

taansvarlige 

på grund af

omponent fra

ut/de/. Som

ersider den 

e hver gang 

hun besøger.

ersons YouT

har været i

et på hjemm

Hvis du ikke

dig ud på din

ogles indsam

vi skal indh

rsondata er 

m det f.eks.

 vil en sådan

ehandling, d

delse med fo

retlig forplig

ehandlingen 

lysninger væ

resser. Dette

under besøg

rmationer vi

nkt i art. 6 I 

it. f i 

mfattet af no

res virksomh

C er et 

A. 

og på hvilke

f YouTube-

a YouTube. 

 led i denne 

pågældende

brugeren åb

. Disse 

Tube-konto.

nde på 

esiden. Dett

e ønsker at f

n YouTube-

mling, behand

ente brugere

nødvendig f

 kan være 

n behandling

der er nødve

orespørgsler,

gtelse, der 

tage afsæt i 

ære nødvend

e kunne f.ek

get, og 

ideregives ti

lit. d i 

ogen af de 

heds eller en 

en 

 

e 

bner 

te 

få 

dling 

ens 

for at 

g 

endig 

, der 

art. 

dig 

s. 

l en 
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tredjepart

rettighede

europæisk

pågældend

22. Beret

tredjepar

Hvis beha

berettiged

23. Hvor 

Kriteriet fo

der gælde

såfremt de

24. Juridi

Nødvend

tilgængel

Vil vil herm

(f.eks. ska

kontrahen

personrela

forpligtet t

Hvis ikke s

den pågæ

kontakte e

hvorvidt u

kontrakt o

hvis perso

25. Autom

Som ansva

Denne erk

Deutsche 

Christian S

 

Version af

20 

s berettiged

er og frihede

ke lovgivning

de person er

ttigede inte

rt  

ndlingen af p

de interesse 

længe må 

or den period

r i hvert enk

e ikke længe

iske eller k

ighed for in

lige og mul

med gerne p

atteregler) e

nt). Nogle ga

aterede data

til at stille pe

sådanne per

ldende perso

en af vores m

udleveringen
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