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Privatlivspolitik 
Hørsholm, den 28. april 2023 

 
 
 
Generelt 
Ifølge Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen (Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 - 
GDPR) har vi pligt til at oplyse den enkelte bruger om bl.a. hvilke typer af 
personoplysninger der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, 
samt hvem oplysningerne videregives til. 
 
Formål 
Vi behandler oplysninger om den enkelte bruger med det formål, at 
tilbyde adgang til vores egne og de af vores kunders websites og 
systemer, der administreres af os. 
 
Alle oplysninger som vi registrerer for at kunne betjene den enkelte 
brugers adgang til websites, behandles fortroligt og i henhold til 
Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen (GDPR). De 
personlige oplysninger der registreres er bl.a.: Navn, adresse, 
mobilnummer, kundetype, fødselsdato, kodeord, IP-adresse og e-mail. Vi 
registrerer i visse tilfælde også, om den enkelte bruger ønsker 
modtagelse af e-mail og SMS. 
 
Bliver vi opmærksom på, at oplysninger om den enkelte bruger er 
forkerte eller vildledende, er vi berettiget til at rette eller slette 
oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag. 

Sikkerhed 
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at 
personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, 
forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i 
øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 
 
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, eller 
når brugeren ønsker det. 

Videregivelse af oplysninger 
Vi videregiver ikke oplysninger til tredjepart. Kun vi og vores kunder har 
adgang til den enkelte brugers oplysninger. Vores kunder har kun adgang  
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til oplysninger om brugere, som har en forretningsmæssig relation til den 
pågældende kunde. 
 
Vi benytter i nogle tilfælde tredjepart til opbevaring og behandling af 
data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og de har 
ikke ret til at anvende dem til egne formål. 
 
Indsigt og klager 
Den enkelte bruger har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi 
behandler. Brugeren kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at 
oplysninger anvendes. Brugeren kan også tilbagekalde sit samtykke til, at 
der bliver behandlet oplysninger. Hvis de oplysninger, der behandles er 
forkerte, har brugeren ret til at de bliver rettet eller slettet. Sletning af 
den enkelte brugers oplysninger medfører, at brugeren ikke længere har 
adgang til websites og systemer, der administreres af os. Henvendelse 
herom kan ske til nedenstående dataansvarlig. 
 
Hvis den enkelte bruger vil klage over vores behandling af sine 
personoplysninger, har brugeren også mulighed for at tage kontakt 
til www.datatilsynet.dk. 
 
Cookies 
Vi anvender i nogle tilfælde cookies for at gemme oplysninger om den 
enkelte bruger. 
 
Denne cookie er en lille tekstfil, der bliver opbevaret på brugerens enhed, 
og som bliver brugt til at kunne genkende brugeren, mens denne er 
logget ind på websitet. Hvis brugeren vil slette cookies på enheden, kan 
denne vejledning benyttes (www.minecookies.org/cookiehandtering). 
 
Dataansvarlig 
Dataansvarlig er den forretning/virksomhed du har oprettet dig i. 
Dataansvarlig har en databehandleraftale med nedenstående 
databehandler. 
 
Databehandler 
Websites og systemer ejes og administreres af: 
 
Eurosoft (IT Consult A/S) 
Slotsmarken 18 
DK-2970 Hørsholm 
CVR: 19 75 71 45 
Telefon: +45 70 26 46 66 
E-mail: info@eurosoft.dk 
 


