Fortrolighedspolitik af ACO FUNKI A/S
ACO FUNKI A/S driver https://www.acofunki.dk hjemmeside, der leverer denne SERVICE.

Denne side bruges til at informere webstedets besøgende om vores politikker med indsamling, brug og
videregivelse af personlige oplysninger, hvis man har benyttet vores Service, acofunki webstedet.
Hvis du vælger at bruge vores service, accepterer du indsamling og brug af information i relation til denne
politik. De personlige oplysninger, vi indsamler, bruges til at levere og forbedre tjenesten. Vi vil ikke bruge
eller dele dine oplysninger med nogen undtagen som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.
Betingelserne, der bruges i denne fortrolighedspolitik, har de samme betydninger som i vores vilkår og
betingelser, som er tilgængelige på https://www.acofunki.com, medmindre andet er defineret i denne
fortrolighedspolitik.

Indsamling og brug af data
For at gøre din oplevelse bedre, mens du bruger vores Service, kan vi kræve, at du giver os visse
personligt identificerbare oplysninger, herunder, men ikke begrænset til dit navn, telefonnummer og
postadresse. De oplysninger, vi indsamler, bruges til at kontakte eller identificere dig.

Logning af data
We want to inform you that whenever you visit our Service, we collect information that your browser
sends to us that is called Log Data. This Log Data may include information such as your computer’s
Internet Protocol ("IP") address, browser version, pages of our Service that you visit, the time and date of
your visit, the time spent on those pages, and other statistics.
Vi informere dig hermed om, at hver gang du besøger vores Service, indsamler vi oplysninger, som din
browser sender til os, der kaldes Logdata. Disse logdata kan indeholde oplysninger såsom din computers
Internet Protocol-adresse ("IP"), browserversion, sider på vores Service, som du besøger, tidspunktet og
datoen for dit besøg, den brugte tid på disse sider og anden statistik.

Google Analytics
Vi bruger Google Analytics til at oprette pseudonyme brugerprofiler til forbedring og af-signering af vores
webside efter behov. Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler placeret på din enhed og kan
læses af os. På denne måde er vi i stand til at genkende og tælle tilbagevendende besøgende. Denne
databehandling udføres på grundlag af art. 6 stk. 1 sek. 1 lit. f GDPR eller § 15, stk. 3 TMG og i
interessen for at finde ud af, hvor ofte vores hjemmeside ses af forskellige brugere.
Oplysninger, der genereres af cookies om din brug af webstedet, overføres til og gemmes af Google på
dets servere i USA. Vi har aktiveret IP-anonymisering på dette websted, din IP-adresse vil blive afkortet
inden for EU's medlemslande. Kun i ekstraordinære tilfælde overføres hele IP-adressen til en
Googleserver i USA og afkortes der (der sikres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til artikel
45, stk. 1 GDPR, fordi Google er en deltager i Privacy Shield-aftalen ).

Du kan når som helst trække dit samtykke til behandlingen tilbage. Brug en af følgende muligheder:
Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de korrekte indstillinger i din browser. Bemærk dog, at hvis
du fortsætter i overensstemmelse hermed, kan du muligvis ikke drage fordel af denne hjemmesides fulde
funktionalitet.
Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der er genereret af cookien, og vedrøre din brug af
webstedet (inklusive din IP-adresse) og i at behandle disse data ved at downloade og installere dette
browser-plug-in der er tilgængeligt under følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Serviceudbyder
Vi kan ansætte tredjepartsvirksomheder og enkeltpersoner på grund af følgende årsager:
•
•
•
•

At assistere os med vores Service;
At vedligeholde Service på vores vegne;
At udføre Service-relaterede tjenester; eller
At hjælpe os med at analysere, hvordan vores service bruges.

We want to inform our Service users that these third parties have access to your Personal Information.
The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to
disclose or use the information for any other purpose.
Vi informere hermed vores servicebrugere om, at disse tredjeparter har adgang til dine personlige
oplysninger. Årsagen er at udføre de opgaver, der er tildelt dem på vores vegne. De er dog forpligtet til
ikke at videregive eller bruge oplysningerne til andet formål.

Sikkerhed
Vi værdsætter din tillid til at give os dine personlige oplysninger, og derfor bestræber vi efter at bruge
kommercielt acceptable midler til at beskytte dem. Husk dog, at ingen metode til transmission via
internettet eller metode til elektronisk opbevaring er 100% sikker og pålidelig, og vi kan ikke
garantere dets absolutte sikkerhed.

Links til andre sider
Vores Service kan indeholde links til andre sider. Hvis du klikker på et link fra en tredjepart, vil du blive
sendt til dette websted. Bemærk, at disse eksterne sider ikke drives af os. Derfor anbefaler vi dig kraftigt
at gennemgå disse websteders privatlivspolitik. Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for
indhold, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester.
Derudover driver vi en officiel Facebook-side baseret på Art. 6 stk. 1 sek. 1 lit. f GDPR under URL
https://www.facebook.com/acofunki. Vi indsamler, gemmer eller behandler aldrig personlige data fra
vores brugere på dette websted. Derudover udføres eller initieres ingen anden databehandling af os. De
data, du indtaster på vores Facebook-side, såsom kommentarer, videoer eller billeder, vil ikke blive brugt
eller behandlet af os på noget tidspunkt til noget andet formål.

Facebook bruger websporingsmetoder på dette websted. Vær opmærksom på, at Facebook muligvis
bruger dine profildata til at evaluere dine vaner, personlige forhold, præferencer osv. Vi har ingen
indflydelse på behandlingen af dine data af Facebook.
Desuden indlejrer vi på nogle af vores websteder YouTube-videoer. Åbning af disse websteder resulterer
i, at YouTube-indhold downloades. I denne sammenhæng modtager YouTube også din IP-adresse, som
er teknisk nødvendigt for at hente indholdet. Vi har ingen indflydelse på den videre behandling af
YouTube.

Ændringer I denne fortrolighedserklæring.
Vi opdaterer muligvis vores privatlivspolitik fra tid til anden. Derfor anbefaler vi dig at gennemgå denne
side med jævne mellemrum for eventuelle ændringer. Vi vil underrette dig om ændringer ved at
offentliggøre den nye privatlivspolitik på denne side. Disse ændringer træder i kraft straks efter, at de er
offentliggjort på denne side.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, bedes du venligst kontakte os.

