HORSENS RYKKER
COOKIE- OG PERSONDATA POLITIK

Formål
•
•
•

Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
Trafik- og konverteringsmåling, så vi ved hvor mange, der besøger siden og hvilke besøg,
der skyldes evt. reklamekampagner fra Google AdWords.
Levering og optimering af services samt oplysninger påkrævet af myndighederne ifm. udog indlån.

Behandling af persondata
Vi registrerer følgende informationer om dig ifm. kontakt:
•
•
•
•

Navn, adresse, CPR-nummer, tlf., e-mail og evt. stilling.
Din virksomhed, CVR-nummer, tlf, e-mail, adresse.
De informationer, som i øvrigt skal bruges ifm. en ansøgning og evt. gældsbrev.
Hvordan Horsens Rykker kan eller er i gang med at hjælpe virksomheden.

Dataminimering
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 bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller
en anden retlig forpligtelse, fx overholdelse af hvidvasklovgivningen.
Data holdes ajour
Da vores services er afhængige af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os
om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at
meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver
opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne.
Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning og
revisionskrav, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af
karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en
generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører
af it-løsninger, backup, leverandør til udsendelse af mails. Disse behandler udelukkende
oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde
videregives data til banker og inkasso.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du
giver samtykke til det.
Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig
beskyttelse.
Data om din brug af websitet, hvilket indhold du evt. klikker på, din geografiske placering, køn
og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du
kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Brug af cookies” nedenfor.
Oplysningerne anvendes til optimering af indhold og services.
Brug af cookies
Webstedet www.horsensrykker.dk ejes af BusinessHorsens, CVR-nr. 88669614, Chr. M.
Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens.
Når du benytter dette website, indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker
f.eks. ved alm. tilgang af indhold samt øvrig brug af services via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske
oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering,
samt hvilke sider, du klikker på (interesser).
Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad
der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder ingen
personlige oplysninger, og kun tekst. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus.
Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske
indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre
brug af websitet.
Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at
der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser.
Cookies, som du tidligere har accepteret, kan også efterfølgende slettes. Læs dokumentationen

for din browser for at finde ud af hvordan. Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du
slette cookies i dem alle.
Vær opmærksom på, at hvis du ikke accepterer cookies, er der mange funktioner og services, du
ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de
valg, du foretager.
Sikkerhed
Horsens Rykker ApS er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at
dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger
hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det
betyder, at der kan være en 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.
Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få indsigt i data, som vi behandler om dig, til at få rettet
forkerte data, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i
Persondataloven.
Det kan du gøre ved at kontakte os på mail@horsensrykker.dk eller tlf. 7561 1888 (Business
Horsens’ sekretariat).
Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

