Senest opdateret: 17. maj 2018

PRIVATLIVSPOLITIK PETERSEN GROUP
Denne privatlivspolitik gælder for alle selskaber under PETERSEN GROUP (PETERSEN GROUP, CVR:
32176291), samlet betegnet som PETERSEN GROUP / vi / os eller vores i denne privatlivspolitik og
gælder for alle kunder, abonnenter på nyhedsbreve, besøgende på hjemmeside, leverandører og
samarbejdspartnere hos os.
Denne version erstatter alle tidligere versioner.
1.
Dataansvarlig
PETERSEN GROUP
Kløvertoften 48
DK-7100 Vejle
CVR: 32 17 62 91
Kontakt e-mail: info@petersengroup.dk
2.
Om PETERSEN GROUP
PETERSEN GROUP har til hensigt at hjælpe private, foreninger og virksomheder med webservices,
blog og foto/plakatkunst. Vi udbyder services (Websites) via foxdesign.dk, vejlenseren.dk og
colorfactory.dk.
Udover Websites driver vi petersengroup.dk, hvor der findes information til potentieller brugere og
kunder af Websites.
Vores services, websites og produkter tilbydes til privat- og erhvervskunder.
Al brug af vores Websites, er underlagt disse betingelser, som du (Kunden/dig) accepterer ved at
blive oprettet som kunde eller anvende vores Websites.
Desuden skal tillige også accepterer vores generelle vilkår og betingelser, herunder gøres bekendt
med vores cookiepolitik.
Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, cookiepolitik eller generelle vilkår kan du kontakte os
her:
PETERSEN GROUP
Kløvertoften 48
DK-7100 Vejle
E-mail: info@petersengroup.dk
3.
Datasikkerhed
Datasikkerhed er meget vigtigt for os. Derfor er ansvarlig omgang med personoplysninger også en
vigtig del af driften af vores virksomhed. Denne privatlivspolitik beskriver hvordan dine
personoplysninger indsamles og anvendes, og hvordan du kan få indsigt i dine egne
personoplysninger.
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4.
Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificérbar fysisk person. Ved en
identificérbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt
ved hjælp af f.eks. et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for
en given persons identitet.
5.
Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål f.eks. i forbindelse
med dit kundeforhold eller besøg på vores Websites og driften disse, for at vi kan sende dig
relevante nyheder, til udvikling af vores hjemmeside, sende dig fysiske produkter mv.
De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, abonnent på vores nyhedsbrev,
bruger af vores hjemmeside, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være
oplysninger der er nødvendige for administration.
Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at vi vil være ude af stand til at
opfylde vores forpligtelser over for dig.
Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand. Dog indsamler vi
informationer via vores cookies. Læs mere herom i vores cookiepolitik.
De personoplysninger vi indsamler via vores brug af cookies, indsamler vi for at forfølge vores
legitime interesse i at markedsføre os overfor dig, for at kunne tilpasse vores indhold af vores
Websites specifikt til dig og for at kunne optimere vores services og produkter.
5.1. Annullering af dit samtykke
Trækker du dit samtykke tilbage, sletter vi de oplysninger, som vi alene har indsamlet som følge af
din deltagelse i vores undersøgelser.
Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående
samtykke hertil.
5.2. Brug af personoplysninger
Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed.
Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til
dig og/eller din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.
Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har
samtykket hertil.
Vi anvender underleverandører der fremgår af listen på https://petersengroup.dk/sikkerhed til
behandling af dine personlige oplysninger.
5.3. Indsigt i personlige oplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos PETERSEN GROUP, skal du
rette henvendelse på info@petersengroup.dk.
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Er der registreret forkerte oplysninger om dig, og kan du ikke selv rette dem, eller hvis du har andre
indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på
info@petersengroup.dk.
Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget
til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.
Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få
dem rettet.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.
Du skal skrive til os på info@petersengroup.dk.
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke giver dig
ret i dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk.
5.4. Slette personoplysninger
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev
indsamlet til, afsluttes.
Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed.
Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil
efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.
6.
Ændringer
I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig
meddelelse på vores Websites.
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