
PRIVATLIVSPOLITIK 

WEBPEDEL.DK 

 

 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Webpedel.dk (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.  

 

1 DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Webpedel ApS  

CVR nr. 39 51 12 63 

Hermodsgade 17, 2.th 

2200 København Ø 

 

2 BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN 

Formål Kategorier af 

personoplysninger 

Kilder  Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring 

Formål #1 

a) Levering af vores ydelser: 

Personoplysninger anvendes i 

forbindelse med leveringen af 

de ydelser, som du har 

anmodet om, eller bestilt via 

hjemmesiden i forbindelse 

med bistand til udvikling of 

vedligehold af hjemmesider. 

 

b) Markedsføring: 

Personoplysninger anvendes 

til markedsføringsmæssige 

formål.  

Vi behandler følgende 

kategorier af 

personoplysninger om dig:  

a) Almindelige 

personoplysninger: 

 

 Navn*, adresse*, email*, 

telefonnummer* 

 

 Oplysninger om 

købshistorik og bestillinger 

hos os 

 

Vi indsamler 

oplysninger fra 

følgende kilder:  

F.eks.: 

 Direkte fra dig 

 

 Online kilder f.eks. 

sociale medier, 

der er offentligt 

tilgængelige 

 

Vi behandler dine 

personoplysninger som 

beskrevet ovenfor baseret 

på følgende 

behandlingsgrundlag 

F.eks: 

 Artikel 6.1.a 

 Artikel 6.1.b 

(nødvendig af hensyn 

til opfyldelse af en 

kontrakt, som du er 

part i) 

Vi kan dele dine 

personoplysninger med:  

 Leverandører, 

herunder IT-

leverandører, 

support, som vi 

samarbejder med for 

at assistere os 

 

Vi vil opbevare personoplysninger så 

længe det er nødvendigt til de formål, der 

er nævnt.  

 Oplysningerne gemmes som 

minimum så længe, at der består 

en kunderelation mellem dig og 

webpedel.dk. Herefter slettes 

oplysningerne senest 5 år efter 

kundeforholdets ophør i 

overensstemmelse med 

forpligtelserne i bogføringslovens 

regler. 
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c) Optimering af 

brugeroplevelse på 

hjemmeside: 

Personoplysninger indsamles 

ved din brug af vores 

hjemmeside. Disse 

oplysninger bruger vi til at 

optimere brugeroplevelsen på 

vores hjemmeside og de 

ydelser vi tilbyder. Se 

nærmere herom i vores 

cookie-politik - 

https://www.webpedel.dk/pri

vatpolitik/ 

 

 Artikel 6.1.f (Nødvendig 

for forfølgelsen af 

legitime interesse for 

Webpedel. Disse 

interesser er optimering 

af hjemmesiden samt 

markedsføringsmæssig

e formål.   

 

 

 

3 OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS  

Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS: USA 

Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag: 

(a) Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau 

af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Privacy Shield ordningen mellem EU-US. 

 

4 PLIGTMÆSSIG INFORMATION  

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så kan vi ikke oprette dig som kunde hos Webpedel.dk.  

 

5 DINE RETTIGHEDER 

Du har følgende rettigheder: 

 Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger. 

 Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 
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 Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring 

 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke 

have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.  

 Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  

 Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte info@webpedel.dk.  

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette 

afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

 

Sidst opdateret: [04-06-2018] 
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