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Privatlivspolitik – Behandling af persondata 
 
Privatlivets fred og sikker brug af dine personlige oplysninger er af stor betydning for Etac. Vi sørger for, at dine 
personlige data altid er beskyttet, og at vores behandling følger gældende databeskyttelsesregler samt interne 
retningslinjer og rutiner. 
 
Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi gør med dem og 
dine rettigheder til at opdatere og slette dine data. Vi er derfor transparente om dine personlige oplysninger, 
som vi har gemt. 
 
Vores indsamling, brug og deling af dine oplysninger er kun med din tilladelse og hvor loven tillader det. 

 
Hvorfor indsamler og behandler vi dine data?  
Vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger til at: 
- kommunikere med dig og adressere forespørgsler 
- evaluere og monitorere din brug af vores digitale kanaler  
- håndtere og adressere lovmæssige forpligtelser 
- administrere, beskytte og udvikle vores systemer og tjenester  
- administrere abonnementer  
- levere tilpasset produkt til dit brug 
 

Hvilken type information indsamler vi? 
Den type information, vi indsamler fra dig, er hvad du giver os, når du bruger vores hjemmesider, vores digitale 
kanaler, kontakter os eller abonnerer på vores nyhedsbreve. 
 

- Login legitimationsoplysninger, IP-adresser, hjemmeside cookies, type af enhed, 
operativsystem, browsertype der bruges til besøget, og andre session detaljer når vores 
online tjenester benyttes 

- Basis kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer 
- Beskæftigelsesrelateret information såsom arbejdshistorik, nuværende arbejdsgiver, 

division, afdeling, titel, skatteoplysninger, resultater af personlighedstests og arbejdsopgaver 
- Kontaktoplysninger til eksterne referencer som navn, arbejdsgiver, stilling og forhold   
- I enkeltstående tilfælde information relateret til overensstemmelse ved f.eks. 

konkursbehandling, kriminalsager, negative medierapporter, overtrædelser ved bestikkelse, 
samt overholdelse af forskellige love. 
 

Dette er en bred beskrivelse af de typer personlige oplysninger, som vores organisation behandler. 
 

Hvad gør vi med oplysningerne? 
I meget få isolerede tilfælde bruger Etac dine personlige oplysninger til at levere og tilpasse de Produkter, du 
har anmodet om. Vi bruger ikke dine oplysninger til andre formål end dem, der er angivet i denne politik, 
medmindre vi modtager dit samtykke. 
 
Vi bruger dine oplysninger til at kunne kommunikere med dig. 
 
- Lejlighedsvis sender vi dig en meddelelse om produkterne og ændringer i vores politikker, vilkår og 
betingelser. Denne type information er vigtig for os for at holde dig opdateret med dine personlige rettigheder, 
for at opretholde kvaliteten af vores produkter og for at sikre din sikkerhed ved korrekt brug af produktet. Du 
kan ikke afmelde dig fra disse meddelelser. 
 - Vi bruger også dine personlige oplysninger til kommunikation af produktlanceringer og opdateringer, 
kampagner, kommende arrangementer eller andre marketingaktiviteter. Modtagelse af denne type information 
er valgfri, og du kan vælge at afmelde dig til enhver tid. 
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Vi anvender personlige oplysninger til intern brug. Formålet med anvendelsen kan være til dataanalyse, 
rekrutteringsprocesser, forskning til forbedring af de produkter vi tilbyder og for at forbedre den generelle 
brugeroplevelse på vores hjemmeside. 
  
Oplysningerne kan også bruges til at hjælpe os med at skabe, udvikle, levere, drive og forbedre vores 
produkter. Til sådanne formål bestræber vi os på kun at bruge anonyme eller pseudonymiserede data. 
 

Cookies  
Vores hjemmesider bruger teknologi kaldet cookies. En cookie er en tekstlinje, der sendes til din webbrowser, 
når du besøger et websted, som din webbrowser derefter sender tilbage til os, næste gang du surfer til en af 
vores sider. Cookien indeholder et serienummer, der gør det muligt for os at se, om flere på hinanden følgende 
besøg kommer fra en enkelt computer. Cookien indeholder ingen personlige data og kan ikke spores til en 
person. 
Hovedformålet med vores brug af cookies pålideligt at måle antallet af personer, der besøger vores 
hjemmeside og hvor længe besøget varer. Vi bruger et statistikprogram på vores web server til at gøre dette. 
Hvis du vælger ikke at acceptere cookies, kan vi ikke garantere, at alle sider på hjemmesiden fungerer uden 
problemer. 
 

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger 
Nogle gange må vi opbevare visse oplysninger til specifikke formål i længere tid på grund af operationelle og 
juridiske krav. Dette sker f.eks. når du foretager en betaling til Etac. Disse data lagres i længere tid, da det er 
nødvendigt i forhold til skat og regnskabsmæssige formål. Andre grunde til at lagre bestemte data i længere 
perioder er: 
- Sikkerhed og forebyggelse af svig og uautoriseret brug  
- Overholdelse af lovmæssige eller lovmæssige krav 
 

Offentliggørelse af oplysninger 
Vi kan dele dine oplysninger: 
- med tjenesteudbydere som leverandører, konsulenter, marketingpartnere og andre serviceudbydere, der har 
brug for adgang til sådanne oplysninger til at udføre arbejde på vores vegne eller hjælpe os med at 
administrere forretningsforbindelser. Vi kræver, at disse tredjeparter beskytter dine oplysninger; 
 - med Etac Groups datterselskaber og tilknyttede enheder, der leverer tjenester eller udfører databehandling 
på vores vegne  
- med andre modtagere som eksterne rådgivere, myndigheder, domstole, politiet samt potentielle købere eller 
sælgere vedrørende virksomhedssalg eller opkøb. 
Vi sælger aldrig dine personlige data til andre virksomheder. 
 

Dine rettigheder 
Du har visse rettigheder vedrørende de personlige oplysninger, vi opretholder om dig. Vi tilbyder dig også 
bestemte valg om, hvilke personlige oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger disse oplysninger, og 
hvordan vi kommunikerer med dig. 
I henhold til gældende lovgivning har du ret til at: 
- få bekræftelse på, at vi har personlige oplysninger om dig 
- anmode om adgang til de personlige oplysninger, vi opretholder om dig 
- modtage kopier af de personlige oplysninger, vi opretholder om dig, opdatere og rette unøjagtigheder i dine 
personlige oplysninger  
- gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, og 
 - få oplysningerne blokeret, anonymiseret eller slettet, hvis det er relevant 
 
Retten til at få adgang til personlige oplysninger kan under visse omstændigheder begrænses af lokale 
lovkrav. Vi vil besvare alle anmodninger om adgang, ændring eller sletning af dine personlige data, som krævet 
i henhold til lokale lovkrav. For at udøve disse rettigheder bedes du kontakte os på GDPR@etac.com. 
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Kontaktoplysninger 
Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personlige data, eller hvis du gerne vil klage over en mulig 
overtrædelse af lokal lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os 
på: 
info@etac.dk 
Tlf. 79 68 58 33 
  
Hvis du ikke er tilfreds med det svar du har modtaget, har du ret til at indgive en klage til relevant juridisk 
enhed. 
 
 
 


