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Gældende pr. 1. juli 2020

Cookie- og Privatlivspolitik

I denne Privatlivspolitik for Recordit.nu ApS finder du information om hvilke
data vi indsamler, hvorfor og hvad vi bruger dem til.
1) Generelt
Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du
giver os/eller som der indsamles, når du er kunde hos Recordit.nu, eller du
besøger vores website: https://recordit.nu
2) Dataansvarlig
Den dataansvarlige organisation er:
Recordit.nu ApS
Skomagervej 4L
DK-7100 Vejle
Cvr 27489761
Tlf. 70223638
Mail: info@recordit.nu
Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU´s
Databeskyttelsesforordning, samt de danske Persondataretlige regler.
Har du spørgsmål til vores Privatlivspolitik, eller ønsker du indsigt i hvilke
personlige oplysninger vi har registreret, er du meget velkommen til at
kontakte os på ovenstående.
3) Website og cookies
Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som
bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de
eventuelle annoncer og kampagner, der vises på siden.
Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der kan omfatte:
Google Analytics
Google Ads
LinkedIn
Leadfeeder
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Cookies er en tekstfil, som gemmes på den computer, tablet eller
smartphone, med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre
statistik og målrette annoncer.
Cookies kan ikke indeholde skadelig kode somvirus.
Som nævnt indsamles data for at give os indsigt i, hvordan besøgende
benytter vores website. Vi deller ikke denne data med nogen, og den viden
vi får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for
dig.
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de
fornyes efter hvert besøg.
Ønsker du at undgå at modtage cookies, kan du blokere for cookies, eller
slette eksisterende cookies fra din harddisk.
4) Vi indsamler almindelige personoplysninger som, navn, telefonnr.,
emailadresse, postadresse.
Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger

5) Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt.
Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i
henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til
de forpligtelser, vi har som dansk virksomhed, hvor vi er omfattet af dansk
lovgivning.
Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine personoplysninger. Vi
videregiver desuden ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke,
medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.
Er du kunde anvender vi dine personlige oplysninger til at:
•
•
•
•
•

Fremsende ordrebekræftelse, adgangskoder og
brugervejledninger til dig
Give dig kundeservice, support, svare på spørgsmål og
efterkomme dine anmodninger
Udføre dine ordrer og levere vores services og ydelser
Håndtere administration af kundeforholdet til dig
Fremsende adviseringer om nye muligheder, produkter, priser,
systemopdateringer, nedetider m.v.

6) Deling af dine personoplysninger
Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og
samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af din ordre, eller som
bistår os med vores IT-drift, hosting.
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Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores
serviceleverandører, vores tekniske support

7) Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares
sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere
med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores
sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores
brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til
dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent
sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være
en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til
oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således
dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det
formål, de blev indsamlet til afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 36
måneder efter formålet er afsluttet.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling
af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at
opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af
personoplysninger.

8) Vi har truffet tekniske sikkerheds foranstaltninger for at beskytte dine
oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive offentliggjort, misbrugt
eller på anden måde kommer til uvedkommendes kendskab.

