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DATAANSVAR 

VI TAGER DIN DATABESKYTTELSE ALVORLIGT 
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, 
hvordan vi behandler dine data. 
For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores 
databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du 
udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller 
datafortrolighed. 

KONTAKTOPLYSNINGER 
TechMedia A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med 
lovgivningen. 
 
Kontaktoplysninger: 
TechMedia A/S 
Naverland 35 
DK-2600 Glostrup 
CVR: 25487257 
Telefonnr.: 43 24 26 28 
Mail: GDPR@techmedia.dk 
Website: www.techmedia.dk 

VI SIKRER FAIR OG TRANSPARENT DATABEHANDLING 
Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket  formål. 
Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det 
senest 14 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det 
lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata. 
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BEHANDLING AF PERSONDATA 

VI ANVENDER DENNE TYPE DATA OM DIG 
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores 
kontakt med dig. 
 
De data, vi anvender, omfatter: 
- Almindelige persondata 
- Trafikdata om brug af internettet 
- Lokationsdata fra internettet og mobil 
- Transaktionsdata 

VI INDSAMLER OG OPBEVARER DINE PERSONDATA TIL BESTEMTE FORMÅL 
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. 
Det sker, når vi har brug for: 
- Behandling af dit køb og levering af vores ydelse 
- Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester 
- Forbedring af vores produkter og tjenester 
- Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig 
- Administration af din relation til os 
- Opfyldelse af lovkrav 
- Andet 

VI BEHANDLER KUN RELEVANTE PERSONDATA 
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet 
er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi 
bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 
Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig.  

 

VI BEHANDLER KUN NØDVENDIGE PERSONDATA 
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte 
formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare 
for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde 
en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. 
Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores bestemte formål. Derfor 
har vi opstillet retningslinjer for, at der alene indsamles den datamængde, der er nødvendig. Det sikres også 
automatisk, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang. 
For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi også løsninger, der automatisk 
sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset 
antal personer kan få adgang til data. 

VI KONTROLLERER OG OPDATERER DINE PERSONDATA 
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere 
dine persondata løbende. 
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer 
i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer. 
For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine 
persondata. 

VI SLETTER DINE PERSONDATA, NÅR DE IKKE LÆNGERE ER NØDVENDIGE 
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores 
indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 
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SIKKERHED 

VI BESKYTTER DINE PERSONDATA OG HAR INTERNE REGLER OM 

INFORMATIONSSIKKERHED 
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter 
dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at 
uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme 
persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.  
For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine 
data ved hjælp af kryptering. 
 
- 
 
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af 
omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

BRUG AF COOKIES 

COOKIES, FORMÅL OG RELEVANS 
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. 
Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise 
dem.  
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DINE RETTIGHEDER 

DU HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL DINE PERSONDATA 
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender 
dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata. 
Adgangen til dine data kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til 
forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

DU HAR RET TIL AT FÅ UNØJAGTIGE PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET 
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende 
dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata.  
Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan 
du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med 
lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne 
er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

DU HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD VORES BEHANDLING AF DINE 

PERSONDATA 
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.  
Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. 
Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 
Du har ret til at modtage alle de persondata, vi har opbevaret om dig. 
Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.  
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, 
undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse, så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi 
har modtaget din henvendelse. 
 


