Erklæring om databeskyttelse
Vi lægger maksimal vægt på at beskytte dine data og sikre dit privatliv. Derfor giver vi
nedenstående oplysninger vedrørende indsamling og anvendelse af personoplysninger, mens du bruger
vores hjemmeside.

Anonym dataindsamling
Du kan besøge vores hjemmesider uden at skulle give nogen personlige oplysninger. Vi gemmer ikke
personlige data i denne forbindelse.
For at forbedre vores tilbud, vurderer vi kun de statistiske data, som ikke tillader nogen
følgeslutning af dine personlige oplysninger.

Indsamling og behandling, mens du bruger kontaktformularen
Ved brug af kontaktformularen, vi indsamler personlige data (oplysninger om personlige eller objektive
relationer i en bestemt eller definerbare fysisk person) kun inden for rammerne leveret af dig. Vi bruger din emailadresse kun forbehandling af din anmodning.
Dine data er efterfølgende slettet, hvis du ikke godkender den videre forarbejdning og brug.

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger
Vi indsamler personlige data (oplysninger om personlige eller objektive relationer af en bestemt eller
definerbar naturlige person) kun inden for rammerne leveret af dig.
Dine personoplysninger behandles og anvendes til at udfylde og behandling af din ordre og også til
behandling af din anmodninger.
Efter kontrakten er behandlet fuldstændigt, er alle de personlige data først gemmes under hensyntagen til
fastholdelse perioder under skatte- og erhvervsret og derefter slettet efter udløbet af fristen, hvis du ikke har
godkendt af den videre forarbejdning og brug.

Videresendelse af personoplysninger
Dine data er ikke videregivet til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke. Kun vores servicepartnere, som
vi kræver til håndtering af kontraktforholdet, er undtaget fra denne. I disse tilfælde, vi strengt til den
specifikationer af den føderale lov om databeskyttelse. Omfanget af dataoverførslen er begrænset til et
minimum.

Cookies
Vores hjemmesider bruger såkaldte cookies på flere steder. Cookies er små tekstfiler, som lagres på din
computer, og som din browser gemmer. De bidrager til at gøre vores tilbud mere brugervenlige, effektive og
pålidelige. I Desuden cookies tillader vores systemer for at identificere din browser og tilbyde dig tjenester.
Cookies ingen indeholder nogen personlig data.

Anvendelse af Google Analytics
Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en web-analyse tjeneste fra Google Inc. ( "Google"). bruger
Google Analytics såkaldte "cookies", tekstfiler, som bliver gemt på din computer, og som tillader at analysere
brugen af hjemmesiden af dig. De oplysninger, der genereres af den cookie om din brug af denne
hjemmeside er generelt overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymisering
aktiveres på denne hjemmeside, din IP-adresse er dog forkortet af Google på forhånd inden for de
medlemsstater i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i traktaten om Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde.

Den komplette IP-adresse overføres til en Google-server i USA og forkortet der kun undtagelsesvis. Google
anvender disse oplysninger på vegne af Operatøren af dette websted til at evaluere din brug hjemmeside, at
kompilere rapporter om hjemmesiden aktiviteter og yde ekstra service, der er forbundet med hjemmesiden
og internetbrug mod hjemmesiden operatør.
IP rettet overført fra din browser under anvendelsesområdet for Google Analytics er ikke konsolideret med
de andre data fra Google.
Du kan forhindre cookies i at blive gemt gennem en tilsvarende indstilling af din browser-software; dog vil vi
gerne henlede Deres opmærksomhed, at du ikke kan være i stand til at bruge alle funktionerne på denne
hjemmeside helt i dette tilfælde.
Derudover kan du forhindre registrering af data (Herunder din IP-adresse) genereres af den cookie, og
baseret på din hjemmeside brug i Google samt behandling af disse data fra Google ved at downloade
browser plug-in findes på følgende link og installere det [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Information, rettelse, blokering og sletning af oplysninger
På alle tidspunkter, har du ret til gratis oplysninger om dine gemte data samt retten til berigtigelse,
sletning og blokering af samme. Kontakt os, hvis det kræves. Du vil finde kontaktoplysninger i vores juridiske
Varsel.
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