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Anvendelsesområde. Denne privatlivspolitik gælder for oplysninger, der indsamles, bruges og 
offentliggøres af Securitas Technology (tidligere Stanley Security) og Securitas Healthcare (tidligere Stanley 
Healthcare) (samlet benævnt ”Securitas Technology & Healthcare”), inklusive alle datterselskaber, i 
forbindelse med oplysninger, vi indsamler: 

• Gennem vores hjemmesider, mikrosider og mobile websteder, som vi driver, og hvorfra du 
har adgang til denne privatlivspolitik ("websteder"), 

• Gennem vores software applikationer der er stillet til rådighed for brug på eller gennem 
computere og mobile enheder ("Apps"), 

• Gennem vores sociale medier sider og apps som vi kontrollerer, hvorfra du har adgang til 
denne privatlivspolitik (samlet kaldet vores "sociale medier sider"), 

• Gennem HTML-formaterede e-mail-meddelelser vi sender til dig, der linker til denne 
privatlivspolitik, 

• Offline, såsom når du besøger vores butikker eller kiosker, besøger en messe eller afgiver en 
ordre eller anmoder om support via telefonen. 

 
Samlet set kalder vi websteder, Apps, sociale medier sider og offline "Tjenester". 

 

Bemærk venligst at denne privatlivspolitik ikke gælder for information behandlet af Securitas Technology 
& Healthcare i deres egenskab som en serviceleverandør for en forretningspartner eller kunde, f.eks. når 
en sådan part giver os information om deres kunder eller medarbejdere. Securitas Technology & 
Healthcare vil behandle disse oplysninger i overensstemmelse med denne forretningspartner eller kundes 
anvisninger og gældende lovgivning. 

 
Denne privatlivspolitik svarer på følgende spørgsmål: 
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1. Hvilke personlige oplysninger indsamler Securitas Technology & Healthcare om dig? 
 

"Personlig information" er information, der identificerer dig som individ eller vedrører et identificerbart 
individ. 

 
Vi og vores serviceudbydere kan indsamle og kombinere personlige oplysninger om dig fra en række 
forskellige kilder, herunder: 

• Gennem disse tjenester, for eksempel når du tilmelder dig et nyhedsbrev, markedsføringsmails 
og andre kommercielle elektroniske meddelelser (f.eks. om kommende kampagner, nye 
produkter osv.), registrerer en konto for at få adgang til tjenesterne (f.eks. for at registrere dine 
produkter, anmode om support, deltage i vores konkurrencer, henvende dig vedrørende 
produktgarantier), foretager et køb eller gennem vores sociale mediersider. 

• Fra andre kilder. Vi modtager dine personlige oplysninger fra andre kilder, for eksempel: 
o Offentlige tilgængelige databaser, såsom LinkedIn eller lokale registre for 

brancheorganisationer eller industrisammenslutninger. 
o Fælles markedsføringspartnere, når de deler oplysningerne med os, herunder: 

privatejede markedsførings- eller undersøgelses-/forespørgselsdatabaser. 
o Hvis du knytter din sociale mediekonto til din Tjeneste-konto, deler du visse 

personlige oplysninger fra din sociale mediekonto med os, f.eks. dit navn, e- 
mailadresse, billede, liste over sociale mediekontakter og andre af dine oplysninger 
der er tilgængelige, eller som du gør tilgængelige for os, når du knytter din sociale 
mediekonto til din Tjeneste-konto, afhængigt af de præferencer/valg, du har 
foretaget i indstillingerne for din sociale mediekonto, eller de meninger, du har givet 
udtryk for (f.eks. "Likes") på vores sociale medier sider. 

 

Vi indsamler generelt følgende typer personlige oplysninger: 
 

• Dit navn 
• Postadresse 
• E-mail adresse 
• Fødselsdato 
• Telefonnummer 
• Mobilnummer 
• Postnummer, stat/provins og land 
• Brugernavn og adgangskode (relateret til 

din konto) 
• Indkøb, bestillingsoplysninger og 

betalingsoplysninger 
• Stilling eller profession 
• Arbejde eller færdighedsniveauer og 

erfaring 

• Demografiske oplysninger (f.eks. antal 
medlemmer i husstand, bopælsland, alder og 
køn) 

• Oplysninger relateret til 
kundetilfredshedsundersøgelser, 
kundeanmodninger eller forespørgsler 

• Indkøbsvaner og anden information, 
herunder registrering af købte varer 

• Interesser og hobbyer 
• Oplysninger om produkter du vil have, kan 

lide eller ejer 
• Bankoplysninger (f.eks. til specialtilbud - 

refusion, garantiudvidelse, præmier eller 
konkurrencer) 
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På visse hjemmesider tillader vi dig at bruge din personlige sociale mediekonto, på sociale 
mediehjemmesider ("personlig social mediekonto"), til at give os personlige oplysninger, når du deltager 
i visse funktioner på vores hjemmesider. Disse personlige oplysninger kan inkludere: 

 

• Dit navn og/eller kaldenavn 

• Profilbillede 

• Køn 

• Netværk 

• Bruger-ID 

• Liste over venner og relaterede 
kontaktoplysninger 

• Sprog 

• Stemmeoptagelser 
• Video og fotografier 

• Fødselsdag 

• Uddannelse 

• Jobhistorik/Profession 

• Adresse 

• Interesser/Hobby 

• "Likes" eller online gruppemedlemskab 

• Land 

• Udtrykte holdninger (f.eks. når du svarer på 
tilfredshed om et af vores produkter) 

 
 

Det er også muligt, at vi vil kunne fortsætte med at indsamle disse oplysninger fra dine personlige sociale 
medie konti, hvis du ændrer disse oplysninger på et senere tidspunkt. 

 
Vi har brug for at indsamle personlige oplysninger for at kunne levere de ønskede tjenester til dig. Du kan 
vælge ikke at give os visse af de oplysninger vi beder om, men i så fald kan du muligvis ikke benytte nogle 
af funktionerne i vores Tjenester, eller vi vil muligvis ikke kunne levere disse Tjenester til dig. 

 
Hvis du offentliggør personlige oplysninger vedrørende andre personer til os eller vores serviceudbydere 
i forbindelse med disse tjenester, angiver du, at du har beføjelse til at gøre det og til at lade os at bruge 
oplysningerne i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

 

2.  Hvordan bruger vi de personlige oplysninger, vi indsamler om dig? 
 

De personlige oplysninger vi indsamler fra dig, hjælper os med at personliggøre din oplevelse med os og 
vores kommunikation til dig, og hjælper os til løbende at forbedre din oplevelse med vores Tjenester. Vi 
og vores serviceudbydere bruger de personlige oplysninger indsamlet herover til følgende formål: 

 

• Tilbyde Tjeneste funktionalitet og opfylde dine anmodninger, herunder: 

o Arrangere åbning og adgang til din registrerede konto. 
o Svare på dine henvendelser og opfylde dine anmodninger, når du kontakter os gennem 

en af vores online kontaktformularer eller chatlinjer. 
o Behandle din ordre eller andre transaktioner, herunder garanti- og produktregistrering, 

krav eller anmodninger, samt levere relateret kundeservice. 
o Sende administrative oplysninger til dig, såsom ændringer i vores vilkår, betingelser og 

politikker. 
o Lade dig sende beskeder til en anden person, hvis du vælger at gøre det. 

 

Vi vil deltage i disse aktiviteter for at forvalte vores kontraktlige forhold med dig og/eller for at 
reagere på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt og/eller for at overholde en juridisk 
forpligtelse. 
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• Tilbyde dig vores nyhedsbrev og/eller andre markedsføringsmaterialer og muliggøre social 
deling. 

o Sende dig reklame og markedsføringsrelaterede e-mails, sms'er og postforsendelser 
med information om vores tjenester, nye produkter og andre nyheder om vores firma. 

o Muliggøre den sociale delingsfunktionalitet du vælger at bruge. 
o Sende ønskelister eller andre e-mails på dine vegne. 

 

Vi vil gøre dette med dit samtykke. 
 

• Analyse af personlige oplysninger til virksomhedsrapportering og levering af personlige 
tjenester. 

o For bedre at forstå dig, så vi kan tilpasse din oplevelse ved brug af vores Tjenester og give 
dig information og/eller tilbud skræddersyet til dine interesser. 

o For bedre at forstå dine præferencer, så vi kan levere indhold via vores Tjenester, som vi 
tror, vil være relevante og interessante for dig. 

o For at analysere eller forudsige vores brugernes præferencer for at udarbejde 
aggregerede trendrapporter om, hvordan vores digitale indhold bruges samt udføre 
markedsundersøgelser, så vi kan forbedre vores Tjenester. 

 
Vi vil levere personlige tjenester med dit samtykke, eller fordi vi har en legitim interesse. 

 

• Tillade dig at deltage i lodtrækninger, konkurrencer eller andre kampagner. 
o Vi kan tilbyde dig muligheden for at deltage i lodtrækninger, konkurrencer eller andre 

kampagner. 
o Nogle af disse kampagner indeholder yderligere regler med oplysninger om, hvordan vi 

vil bruge og videregive dine personlige oplysninger. 
 

Vi bruger disse oplysninger til at styre vores kontraktlige forhold med dig. 
 

• Aggregering og/eller anonymisering af personlige oplysninger. 
o Vi kan aggregere og/eller anonymisere personlige oplysninger, så det ikke længere vil 

blive betragtet som personlig information. Dette gør vi for at generere andre data til 
vores brug, som vi må bruge og videregive til ethvert formål. 

 

• Gennemførelse af vores forretningsformål. 

o Til data analyse, for eksempel for at forbedre effektiviteten af vores Tjenester. 
o For at verificere, at vores interne processer fungerer efter hensigten og er i 

overensstemmelse med juridiske, lovmæssige eller kontraktmæssige krav i forbindelse 
med revisioner. 

o Til overvågning af bedrageri og sikkerhed, for eksempel for at opdage og forhindre 
cyberangreb eller forsøg på identitetstyveri. 

o Til forbedring og udvikling af vores produkter og tjenester. 
o Til forbedring eller ændring af vores nuværende produkter og tjenester. 
o Til at identificere brugstendenser, for eksempel at forstå, hvilke dele af vores Tjenester 

der er mest interessante for brugerne. 
o Til at muliggøre tilbagekaldelser. 
o Til behandling af jobansøgninger. 
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o Til at bestemme hvor effektive vores kampagne er, så vi kan tilpasse vores kampagner til 
brugernes behov og interesser. 

o Til at drive og udvide vores forretningsaktiviteter, for eksempel til at forstå hvilke dele af 
vores Tjenester der interessere vores brugere mest, så vi kan fokusere vores kræfter på 
at efterleve vores brugeres interesser. 

 

Vi påtager os disse aktiviteter for at forvalte vores kontraktlige forhold med dig, overholde en 
juridisk forpligtelse og/eller fordi vi har en legitim interesse. 

 
Hvis du tilmelder dig vores e-mail liste, kan vi bruge tjenester leveret af tredjepartsplatforme (som f.eks. 
sociale netværk og andre websteder) til at vise målrettede annoncer på sådanne platforme til dig eller 
andre, og vi kan levere en hashed version af din e-mail adresse eller anden information til leverandøren 
af platforme til sådanne formål. For at udelukke brugen af dine oplysninger til sådanne formål, bedes du 
venligst kontakt os som beskrevet i "16. Hvordan kan du kontakte Securitas Technology & Healthcare?" 
herunder. 

 
3.  Deler Securitas Technology & Healthcare dine personlige oplysninger med tredjeparter? 

 

Vi kan dele dine personlige oplysninger med: 
 

• Vores partnere for de formål der er beskrevet i denne privatlivspolitik. 
Du kan konsultere listen og placeringen af vores partnere på vores hjemmeside. 

 

• Vores tredjeparts serviceudbydere, herunder distributører og salgsrepræsentanter, for at 
udføre opgaver på vores vegne, såsom: 

o Tilrettelæggelse af dit køb, ordreudførelse og betalingsbehandling 
o Hjælpe med at servicere vores produkter 
o Produktregistreringer 
o Svare på forespørgsler og levere produktinformation 
o Hjælpe dig med at bytte produkter og andre kundeserviceopgaver 
o Tilbyde og forbedre vores kommunikation med dig 
o Svare på forespørgsler til vores investor relationer 
o Tilbyde webhosting, dataanalyse, informationsteknologi og relateret forsyning af 

infrastruktur 
o Reklame og analytiske tjenester 
o E-mail levering 
o Revision 
o Underrette dig om at du har vundet en af vores lodtrækninger eller konkurrencer og 

levere præmien til dig 
o Gennemføre en rundspørge eller kundetilfredshedsundersøgelse 
o Besvarelse af klager eller produkthenvendelser (garantiforlængelse, skader, osv.) 
o Andre tjenester 

 

For yderligere oplysninger om, hvordan vores tredjeparts serviceudbydere behandler dine 
personlige oplysninger kan du kontakte os som beskrevet herunder. 
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• Til vores licenstagere og franchisetagere til deres brug i forbindelse med markedsføring, 
distribution, reklamesalg og produktservice solgt under licens fra os. 

 

• Til tredjepartspartnere der kan kontakte dig om deres egne produkter eller tjenester, der kan 
være af interessere for dig, i overensstemmelse med dine valg. 

 

• Ved brug af Tjenesterne, kan du vælge at offentliggøre personlige oplysninger: 
o På opslagstavler, offentlige chatrum, profilsider, blogs, forskningspaneler og 

lokalsamfund, undersøgelser og andre tjenester du kan sende oplysninger og indhold til 
(herunder, men ikke begrænset til, vores sociale medie sider). Bemærk at alle de 
oplysninger du sender, eller offentliggør, via disse tjenester, bliver offentlige og kan være 
tilgængelige for andre brugere og offentligheden. 

o Gennem dine sociale delinger. Når du tilslutter din Services-konto til din sociale medie 
konto, deler du oplysninger med venner knyttet til din sociale medie konto, med andre 
brugere og med din sociale medie kontoudbyder. Dermed giver du os tilladelse til at 
facilitere denne informationsudveksling, og du forstår, at brugen af delt information vil 
blive styret af udbyderen af det sociale medies privatlivspolitik. 

 
 

Anden brug og videregivelse af personlige oplysninger 
Vi bruger og videregiver også dine personlige oplysninger som nødvendigt eller hensigtsmæssigt, især når 
vi har en juridisk forpligtelse eller legitim interesse til at gøre det: 

• For at overholde gældende lovgivning. 

o Dette kan omfatte love uden for dit bopælsland. 
• For at imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder. 

o Dette kan omfatte love og myndigheder uden for dit bopælsland. 
• For at samarbejde med politimyndigheder. 

o Når vi for eksempel reagerer på anmodninger eller ordrer om retshåndhævelse. 

• Af andre juridiske årsager, herunder: 
o For at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed og/eller vores brugeres, dig 

eller andre. 
 

Vi har en berettiget interesse i at videregive eller overføre nogle eller alle de personlige oplysninger, der 
er indsamlet om dig til en tredjepart, såfremt på vores hjemmeside Stanley skulle blive fusioneret, 
erhvervet eller involveret i en virksomhedsreorganisation, tildeling, et joint venture, et salg eller en 
overførsel eller anden disposition af hele eller dele af vores virksomhed, aktiver eller aktier (herunder i 
forbindelse med konkurs eller lignende). Sådanne tredjeparter kan f.eks. omfatte en overtagende enhed 
og dets rådgivere. 

 

4. Hvilke andre informationer om dig indsamler Securitas Technology & Healthcare? 
 

"Andre oplysninger"Er en hvilken som helst information, der ikke afslører din specifikke identitet eller 
ikke direkte relaterer til et identificerbart individ. Andre oplysninger inkluderer: 

• Browser type og version 

• Operativsystem 

• IP-adresse (se nedenfor for yderligere information) 
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• Den internetudbyder der blev brugt til at få adgang til vores tjenester 
• Brug af links til at komme til vores Tjenester og IP-adressen, hvorfra du ankom 

• Hvilke websider der blev anmodet om og vist 
• Tid brugt på vores Tjenester 
• På vores mobile websteder og apps, teknisk information om den anvendte enhed, såsom 

skærmstørrelse, enhedens cookie-understøttelse og hvordan billederne kan vises 

• App brugsdata 

• Andre oplysninger indsamlet via cookies, pixelkoder og andre teknologier beskrevet 
nedenfor 

• Demografiske oplysninger og andre oplysninger fra dig, der ikke afslører din specifikke 
identitet 

• Oplysninger, der er blevet aggregeret på en sådan måde, at den ikke længere afslører din 
specifikke identitet 

 
Din IP-adresse tildeles automatisk til din computer af din internetudbyder. En IP-adresse kan identificeres 
og logges automatisk i vores serverlogfiler, når en bruger tilgår Tjenesterne, samt tidspunktet for besøget 
og den eller de sider, der blev besøgt. Indsamling af IP-adresser er standard praksis og udføres automatisk 
af mange hjemmesider, applikationer og andre tjenester. Vi bruger IP- adresser til formål som at beregne 
brugsniveauer, diagnosticere serverproblemer og administrere Tjenesterne. Vi kan også udlede din 
omtrentlige placering fra din IP-adresse (se "Placering" nedenfor). 

 
Vi anvender og videregiver muligvis Andre oplysninger til ethvert formål, undtagen hvor vi under 
gældende lovgivning er forpligtet til at gøre andet. Hvis vi i henhold til gældende lov er forpligtet til at 
behandle Andre oplysninger som personlige oplysninger, kan vi bruge og videregive til de formål vi bruger 
og videregiver personlige oplysninger, som beskrevet i denne politik. 

 

Vi og vores serviceudbydere indsamler Andre oplysninger på forskellige måder, herunder: 
 

• Gennem din browser eller enhed: 
o Visse oplysninger indsamles af de fleste browsere eller automatisk via din enhed, 

f.eks. din MAC-adresse, computertype (Windows eller Mac), skærmopløsning, 
operativsystemets navn og version, producent af din enhed og dens sprog, 
internetbrowser type og version samt navn og version på de Tjenester (f.eks. de Apps) 
du bruger. Vi bruger disse oplysninger til at sikre, at Tjenesterne fungerer korrekt. 

 

• Gennem din brug af Apps 

o Når du downloader og bruger Apps, kan vi og vores serviceudbydere spore og 
indsamle App-brugsdata, såsom dato og klokkeslæt, Appen på din enhed tilgår vores 
servere, og hvilke oplysninger og filer der er blevet downloadet til App'en baseret på 
dit enhedsnummer. 

 

• Oplysninger fysisk placering 

o Vores Tjenester og HTML-formaterede e-mails omfatter funktioner, der kan kræve 
indsamling af forskellige typer af placeringsoplysninger (såsom IP-adresse, GPS 
koordinater eller postnummer) som vi derefter bruger til den specifikke funktion, du 
har valgt, såsom: 
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▪ E-mail. Vores e-mails bruger din IP-adresse, til at bestemme det 
postnummeret du befinder dig i, når du åbner e-mailen. Dette gør det muligt 
for os at skræddersy indhold til dig, såsom et kort over nærliggende butikker, 
der forhandler vores produkter. Placeringens nøjagtighed kan variere 
afhængigt af den enhed, der bruges til at åbne vores e-mails. Dit e- 
mailprogram kan tillade dig at forhindre download af pixelkoder eller billeder 
i de e-mails, du modtager fra os, hvilket også forhindrer vores 
tjenesteudbyder i at få adgang til dine placeringsoplysninger. Du kan også 
afmelde dig fra at modtage vores e-mails, som beskrevet i Afsnit 6 herunder. 

▪ Bluetooth® aktiverede produkter og tjenester. Dette afsnit gælder for 
yderligere personlige oplysninger, som kan indsamles, bruges og videregives 
i forbindelse med vores Bluetooth®-aktiverede produkter og relaterede 
Tjenester (samlet benævnt vores "Bluetooth®-aktiverede produkter og 
tjenester"). Hvis du tilgår vores Bluetooth®-aktiverede produkter og tjenester 
via en mobil enhed, kan vi indsamle og bruge mobilenhedens 
placeringstjenester og Bluetooth®-funktioner til at identificere datoen, 
klokkeslættet og placeringen af din mobile enhed, når den sidst var indenfor 
Bluetooth®-rækkevidde af et registreret Bluetooth®-aktiveret produkt. Dette 
gøres for at hjælpe dig med at finde et registreret Bluetooth®- aktiveret 
produkt. Vi kan også indsamle placeringsoplysninger om dit registrerede 
Bluetooth® Enabled-produkt som det sendes til os via andre brugeres 
mobilenheder, og placeringsoplysninger om andre brugers registrerede 
Bluetooth®-aktiverede produkter, som sendes til os via din mobilenhed. 
(Bluetooth® er et registreret varemærke ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver 
brug af sådanne mærker af Securitas Technology & Healthcare er under 
licens). Du kan undgå at indsamle disse data, ved på din enheds indstillinger 
at udelukke Tjenesterne fra at få adgang til Bluetooth®, eller i nogle tilfælde 
når du installerer App'en, men vi kan i så fald ikke levere alle Tjenestens 
funktioner til dig. 



10.  

▪ Vi kan også dele den enheds fysiske placering kombineret med oplysninger 
om, hvilke annoncer du har set, samt andre oplysninger vi indsamler, med 
vores markedsføringspartnere, så de kan give dig mere personligt indhold og 
for at undersøge reklamekampagners effektivitet. 

 
o Hvis du ikke samtykker i at levere placeringsoplysninger, eller du deaktiverer 

lokationsbaserede tjenester på din mobile enhed, kan vi bede dig om manuelt at 
vælge den region, du befinder dig i, eller at indtaste dit postnummer. Dine 
indstillinger på din stationære eller mobile enhed kan tillade dig at deaktivere eller 
blokere lokationsbaserede tjenester, hvilket forhindrer vores Tjenester i at få adgang 
til dine placeringsoplysninger. Vi anbefaler, at du gennemgår den hjælp eller 
brugervejledning, der følger med din enhed eller browser, for at få vejledning. Hvis 
du vælger ikke at give disse oplysninger bliver du muligvis ikke forsynet med indhold 
specifikt for din placering og vi og/eller vores markedsførende partnere kan muligvis 
ikke give dig de relevante personlige tjenester og indhold. 

 

• Cookies 

o Vi og vores tredjeparts tjenesteudbydere bruger "cookies". Cookies tildeler en unik 
identifikation til din enhed og gemmes typisk på din enhed af din webbrowser. 

o De oplysninger, vi og vores tredjepartsleverandører indsamler via cookies, 
pixelkoder og lignende teknologi, omfatter følgende: 

▪ Dine interaktioner med vores tjenester og annoncer 
▪ Tidspunktet for dit besøg på vores Tjenester 
▪ Hvilke varer og produkter der blev set på, varer lagt i din indkøbskurv, og 

om du køber nogen eller alle disse varer 
▪ Bekræftelse, når du åbner e-mail fra os, herunder det tidspunkt du åbner e- 

mailen, og om du klikker på nogen links i e-mailen 
▪ Websteder, du besøger, efter at have besøgt en af vores websteder 
▪ Sprogpræferencer 
▪ Anden trafikdata 

o Vi og vores serviceudbydere bruger cookies til: sikkerhedsformål, for at lette 
navigationen, mere effektiv visning af oplysninger, for at tilpasse din oplevelse, 
skræddersy e-mail markedsføring til dig baseret på din brug af Tjenesterne, 
bestemme tilbagevendende besøgende, holde styr på varer i din indkøbsvogn og vise 
skræddersyede annoncer på andre steder, som beskrevet nedenfor. 

o Vi indsamler også statistiske oplysninger om brugen af Tjenesterne for løbende at 
forbedre deres design og funktionalitet, for at forbedre og gennemføre forretninger, 
for at forstå, hvordan Tjenester bruges, måle hvilke dele af vores websteder der 
besøges eller bruges mest, overvåge antallet af besøgende på vores websteder og 
hjælpe os med at afklare spørgsmål vedrørende tjenesterne. 

o Cookies tillader os endvidere at vælge, hvilke af vores annoncer eller tilbud der højst 
sandsynligt vil appellere til dig, og vise dem mens du er på Tjenesterne og på andre 
websteder. Vi kan også bruge cookies eller andre teknologier i onlineannoncering for 
at spore responsen på vores annoncer og måle effektiviteten af vores annoncering. 
For yderligere oplysninger om brugen af cookies, pixelkoder og andre lignende 
teknologier til reklame, se "5. Hvordan serveres vores annoncer på andre 
hjemmesider og enheder og hvilke valg har du?"). 
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o Vores systemer kan muligvis ikke genkende "Spor ikke" headere fra nogle eller alle 
browsere. Hvis du ikke vil have oplysninger indsamlet ved brug af cookies, tillader de 
fleste browsere dig automatisk at afvise cookies eller give dig valget mellem at afvise 
eller acceptere en bestemt cookie (eller cookies) fra en bestemt hjemmeside. Du kan 
også ønske at se http://www.allaboutcookies.org/manage- cookies/index.html. Hvis 
du ikke accepterer cookies, kan du dog opleve ulemper i din brug af Tjenesterne. Du 
vil muligvis heller ikke modtage reklamer eller andre tilbud fra os, der er relevante for 
dine interesser og behov. 

• Pixel-tags og lignende teknologier 
o Vi kan også bruge pixelkoder (også kendt som web-beacons, web-aflytninger og clear 

GIF) i levering af Tjenesterne. En pixel-tag er et næsten usynligt grafisk billede i pixel 
størrelse på en webside eller i en e-mail-besked. Vi bruger, blandt andet, disse 
teknologier til at spore handlingerne fra Tjenestens brugere (herunder e-mail 
modtagere), måle succesen af vores markedsføringskampagner, måle hvilke dele af 
vores websteder der er mest besøgte eller brugte, og kompilere statistikker om 
brugen af Tjenesterne og svarfrekvenser. 

• Tredjepartsanalyser 
o Vi bruger tredjeparts leverandører af analyser, som Google® Analytics, der bruger 

cookies og lignende teknologier til at måle trafik og brugstendenser og hjælpe os til 
bedre at forstå din brug af og interaktion med vores Services. Denne tjeneste kan også 
indsamle oplysninger om brugen af andre websteder, apps og online ressourcer. 
Yderligere information om hvordan Google bruger data, når du bruger vores 
tjenester, kan findes her, og fravælg Googles praksis ved at hente Google Analytics 
fravælgelses tilføjelsen, der er tilgængelig her. 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

• Andre oplysninger fra Sociale Medier sider 
o I lighed med de navigeringsoplysninger beskrevet ovenfor, kan de sociale medier, 

hvor vi har vores sociale mediesider, give samlet information og analyse til os om 
besøgende på vores sociale medie sider. Dette giver os mulighed for bedre at forstå 
og analysere vores brugervækst, modtage generelle demografiske oplysninger om 
brugerne, samt interagere med indhold på vores sociale medie sider. 

• Brug af Adobe Flash-teknologi (herunder Flash Local Shared Objects ("Flash LSO'er")) og 
lignende teknologier 

o Vi kan bruge Flash LSO'er og andre teknologier til bl.a. at indsamle og gemme 
oplysninger om din brug af Tjenesterne. Hvis du ikke vil have Flash LSO'er gemt på din 
computer, kan du justere indstillingerne for din Flash-afspiller for at blokere Flash 
LSO-opbevaring ved hjælp af værktøjerne i panelet for opbevaring af websider. Du 
kan også gå til panelet Global Storage Settings og følge anvisningerne (som for 
eksempel kan forklare, hvordan du sletter eksisterende Flash LSO'er (kaldet 
"information"), hvordan du forhindrer Flash LSO'er i at blive placeret på din computer 
uden at du bliver spurgt, og hvordan man blokerer Flash LSO'er, som ikke leveres af 
operatøren af den side, du er på dengang). Bemærk, at indstilling af Flash Player for 
at begrænse accept af Flash LSO'er, kan reducere eller hæmme funktionaliteten i 
nogle Flash-applikationer. 

• Vi bruger desuden andre oplysninger indsamlet gennem teknologi til identifikation og 
adressering af problemer, som besøgende kan opleve ved brugen af vores Tjenester. 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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For EØS: For mere information om de cookies, der anvendes af hjemmesiden i EØS, kan du se vores 
cookiepolitik på hver hjemmeside. 

 
5. Hvordan serveres vores annoncer på andre hjemmesider og enheder og hvilke valg har du? 

 

Vi samarbejder med tredjeparts markedsføringsselskaber, om at skræddersy onlineannoncering der vises 
til dig på andre hjemmesider og online-tjenester. Disse tredjeparts markedsføringsselskaber placerer, 
bruger eller er afhængige af teknologi, såsom cookies og pixelkoder, for at få oplysninger om dine 
interaktioner med vores Services. Disse oplysninger, samt oplysninger virksomhederne modtager fra din 
brug af andre websteder eller online tjenester på en af dine enheder, samt informationer modtaget fra 
tredjepart, hjælper os med at vælge annoncering til dig, samt hvor du skal se den, baseret på din brug af 
vores tjenester og andre websteder, du besøger. De anvender også disse teknologier sammen med de 
oplysninger, de indsamler om din online brug, til at genkende dig på tværs af de enheder du bruger, såsom 
en mobiltelefon og en bærbar computer. 

 
For information om fravælgelses programmer, som disse tredjeparts reklamevirksomheder deltager i, og 
effekten af at fravælge, samt for at lære hvordan du fravælger på stationære og mobile browsere på den 
pågældende enhed du bruger til at tilgå denne privatlivspolitik kan du besøge 
http://optout.aboutads.info/#/ og http://optout.networkadvertising.org/#/. Du kan hente AppChoices 
appen på www.aboutads.info/appchoices for at fravælge i mobile apps. 

 

Bemærk at du ved at klikke på disse hjemmesider forlader vores websted for et andet websted, hvor du 
kan angive dine præferencer under dette fravælgelsesprogram. Du kan også klikke på præferenceikonet 
der vises på nogle af vores annoncer leveret via disse teknologier. 

 
6. Hvilke valg har du, med hensyn til hvordan vi bruger og videregiver dine personlige 

oplysninger? 
 

Vi giver dig valg om de oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi kommunikerer med dig og bruger og 
videregiver dine oplysninger. 

 
a. E-mail: Du kan fravælge vores markedsførings e-mails ved at følge instruktionerne i den e-mail, 
du modtog. Selvom du fravælger dig, kan du dog stadig modtage e-mails, der ikke er markedsføring som 
f.eks. Ordre-/forsendelsesbekræftelser, ændringer i service, produktregistreringer, 
produktreklamationer eller kundeservicekommunikation. 

 
b. Tekstbeskeder/IM: Du kan fravælge mobiltekstmeddelelser (f.eks. SMS, MMS) og andre 
onlinemeddelelser (f.eks. WhatsApp, Facebook Messenger) fra os ved at følge fravalgsinstruktionerne, 
der ledsager sådanne meddelelser, hvis det er relevant, eller ved at kontakte os som detaljeret i "16. 
Hvordan kan du kontakte Securitas Technology & Healthcare?" herunder. 

 
d. Markedsføring via postforsendelser: Hvis du ikke længere ønsker at modtage 
markedsføringsmateriale fra os via almindelig post, bedes du kontakte os som beskrevet i "16. Hvordan 
kan du kontakte Securitas Technology & Healthcare? herunder,og fortælle os, at du ønsker at blive 
fjernet fra Securitas Technology & Healthcare mailinglisten, med angivelse af den postadresse, du 
ønsker at få fjernet. 

http://optout.aboutads.info/%23/
http://optout.networkadvertising.org/%23/
http://www.aboutads.info/appchoices
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e. Cookies: Du kan indstille din webbrowser til at underrette dig, når du modtager en cookie eller 
ikke accepterer visse cookies. Hvis du beslutter dig for ikke at acceptere cookies fra vores Tjenester, kan 
du muligvis ikke udnytte alle funktionerne i vores Tjenester. For oplysninger om, hvordan du fravælger 
brugen af cookies til online adfærdsmæssig reklame, se "5. Hvordan serveres vores annoncer på andre 
hjemmesider og enheder og hvilke valg har du?"). 

 

f. Vores deling af dine personlige oplysninger med datterselskaber til deres direkte markedsføring 
formål: Hvis du foretrækker, at vi fremover ophører med at dele dine personlige oplysninger med vores 
partnere for deres direkte markedsføring, kan du fravælge denne deling ved at kontakte os som 
beskrevet i "16. Hvordan kan du kontakte Securitas Technology & Healthcare?" herunder. 

 
Vi vil forsøge at efterleve dine anmodninger så hurtigt som vi kan. Bemærk, at hvis du afmelder at modtage 
markedsføringsrelaterede e-mails fra os, kan vi stadig sende dig vigtige administrative meddelelser som 
du ikke kan fravælge. 

 
7. Hvordan sikrer Securitas Technology & Healthcare dine personlige oplysninger? 

Vi har implementeret rimelige tekniske og fysiske sikringer designet til at beskytte de personlige 
oplysninger vi har i forvaring eller under vores kontrol, mod uautoriseret brug, adgang, redigering og 
afsløring. 

 
Hvis du bruger en af vores Tjenester med en online butik, har vi designet vores online butik til kun at 
acceptere ordrer fra webbrowsere, der tillader kommunikation via Secure Socket Layer (SSL) teknologi, 
som krypterer dine oplysninger, mens den bliver sendt til os. Browsere, der ikke opfylder dette krav, 
forhindres i at navigere i online-butikssektionen i vores Tjenester. 

 
Du bør være opmærksom på, at 100% sikker dataoverførsel eller opbevaring ikke altid er mulig. Hvis du 
har grund til at tro at din interaktion med os ikke længere er sikker, bedes du straks underrette os i 
overensstemmelse med afsnit "16. Hvordan kan du kontakte Securitas Technology & Healthcare?" 
herunder. 

 

8. Hvordan kan du tilgå, ændre eller slette dine personlige oplysninger? 
Hvis du vil anmode om adgang, opdatering, rettelse, undertrykning, begrænsning eller sletning af 
personlige oplysninger, som du tidligere har givet os, gøre indsigelse mod behandling af personlige 
oplysninger, eller ønsker at anmode om at modtage en elektronisk kopi af dine personlige oplysninger 
med henblik på at sende det til et andet selskab (i det omfang denne ret til dataoverførbarhed er givet til 
dig i henhold til gældende lovgivning), kan du gøre dette ved at sende os en e-mail eller skrive til os som 
beskrevet i afsnit "16. Hvordan kan du kontakte Securitas Technology & Healthcare?" herunder. Vi vil svare 
på din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

 
I din anmodning skal du tydeliggøre, hvilke personlige oplysninger du vil have ændret, om du vil have dine 
personlige oplysninger undertrykt fra vores database eller på anden måde fortælle os hvilke 
begrænsninger du ønsker at pålægge vores brug af dine personlige oplysninger. For at beskytte dig kan vi 
kun gennemføre anmodninger med hensyn til de personlige oplysninger knyttet til den specifikke e- mail 
adresse, du sender os din anmodning fra, og vi kan anmode om visse personlige oplysninger med henblik 
på at verificere identiteten af den person, der søger adgang til deres personlige oplysninger. Vi vil forsøge 
at efterleve din anmodning så hurtigt som muligt. 
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Bemærk venligst, at vi muligvis må beholde visse oplysninger til at dokumentation og/eller for at afslutte 
alle transaktioner, du påbegyndte forud for anmodning om ændring eller sletning (f.eks. når du foretager 
et køb eller deltager i en kampagne, kan du muligvis ikke ændre eller slet de personlige oplysninger, der 
blev leveret, indtil efter afslutningen af et sådant køb eller kampagne). 

 
Hvis du er bosiddende i Californien, under 18 år og en registreret bruger af Tjenesterne, kan du bede os 
om at fjerne indhold eller oplysninger, som du har indsendt til Tjenesterne, ved at skrive til os på 
kontaktoplysningerne nedenfor. Bemærk venligst, at din anmodning ikke sikrer fuldstændig eller 
omfattende fjernelse af indholdet eller oplysningerne, for eksempel kan noget af dit indhold muligvis være 
blevet genudgivet af en anden bruger. 

 

Du kan også tilgå, opdatere og rette unøjagtigheder i visse personlige oplysninger gennem din konto for 
bestemte Tjenester. 

 
9. Tredjepartstjenester 

Securitas Technology & Healthcare licenserer brugen af sine varemærker til ikke-relaterede tredjeparter, 
der driver hjemmesider uafhængigt af Securitas Technology & Healthcare. Denne privatlivspolitik dækker 
ikke fortrolighed, information eller anden praksis hos tredjeparter, herunder enhver tredjepart, der driver 
enhver hjemmeside eller tjeneste, som Tjenesten linker til, herunder tredjepartswebsted eller -tjeneste, 
hvor Securitas Technology & Healthcare opretholder sine sociale medier sider. Disse tredjeparter har 
separate og uafhængige privatlivspolitikker, som vi anbefaler, at du læser omhyggeligt. Brugen af et link 
på Tjenesterne indebærer at vi eller vores partnere godkender det tilknyttede websted eller tjeneste. 
Derudover er vi ikke ansvarlige for den indsamling, brug og frigivelse af oplysninger eller de 
sikkerhedspolitikker eller -praksis andre organisationer, såsom Facebook, Twitter, Google eller enhver 
anden appudvikler, app udbyder, leverandør af sociale medier, operativsystemudbyder, trådløse 
tjenesteudbyder eller enhedsproducent arbejder under, herunder de personlige oplysninger, du giver til 
andre organisationer gennem eller i forbindelse med Apps eller vores sociale medier sider. 

 

10. Overførsler over grænser 
Dine personlige oplysninger kan gemmes og behandles i ethvert land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi 
beskæftiger tjenesteudbydere, og ved at bruge Tjenesterne forstår du, at dine oplysninger vil blive 
overført til lande uden for dit bopælsland, herunder USA, som kan have databeskyttelsesregler, der 
adskiller sig fra dit eget land. Under visse omstændigheder kan domstole, retshåndhævende 
myndigheder, reguleringsorganer eller sikkerhedsmyndigheder i disse andre lande have ret til at få adgang 
til dine personlige oplysninger. 

 

Hvis du befinder dig i EØS: Enkelte lande uden for EØS beskytter ifølge Europa-Kommissionen data på en 
tilstrækkelig effektiv måde i henhold til EØS' standarder. Du kan se en udførlig liste over disse lande her. 
Hvis data overføres fra EØS til lande, der ikke betragtes som sikre ifølge Europa-Kommissionen, har vi 
truffet rimelige sikkerhedsforanstaltninger, såsom almindelige kontraktmæssige klausuler som Europa- 
Kommissionen bruger til at beskytte dine personlige oplysninger. Du kan få en kopi af disse 
standardkontraktbestemmelser her. 

 
 

11. Tilbageholdelsesperiode 
Vi opbevarer personlige oplysninger så længe som nødvendigt eller tilladt i henhold til de formål de blev 
indsamlet til og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en
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Vi bruger følgende kriterier til at afgøre, hvor længe vi opbevarer oplysninger: 
• Hvor lang tid vi har et løbende forhold til dig og leverer Tjenesterne til dig (for eksempel så 

længe du har en konto hos os eller fortsætter med at bruge Tjenesterne); 
• Hvorvidt vi er underlagt en juridisk forpligtelse (for eksempel kræver visse love at vi fører 

fortegnelser over dine transaktioner i en vis periode, før vi kan slette dem); eller 
• Hvorvidt opbevaring er tilrådeligt i lyset af vores juridiske stilling (f.eks. i forbindelse med 

gældende lovbestemmelser om forældelsesfrister, retssager eller regulatoriske 
undersøgelser). 

 

Vær opmærksom på at hvis du afmelder dig fra vores markedsføringskommunikation, registrerer vi din e-
mail adresse, for at sikre at vi ikke sender dig markedsførings e-mails i fremtiden. 

 
12. Mindreåriges brug af tjenester 

Tjenesterne er ikke rettet mod personer under atten år (18), og vi indsamler ikke bevidst personlige 
oplysninger fra personer under 18 år. 

 

13. Følsomme oplysninger 
Generelt set beder vi dig om at du ikke via tjenesterne, eller nogen anden måde, afslører nogen følsomme 
personoplysninger (fx socialsikringsnumre, oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politiske 
meninger, religion eller anden overbevisning, helbred, biometri eller genetiske egenskaber, kriminel 
baggrund eller fagforening) til os. Hvis du vælger at indsende sådanne oplysninger til os, eller bliver 
anmodet om at gøre det af os i forbindelse med undersøgelse af en klage eller tvist om Tjenesten, 
indsamler og behandler vi sådanne oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

 
 

14. Tredjeparts betalingstjenester 
Vi kan bruge en tredjeparts betalingstjeneste til at behandle betalinger foretaget via Tjenesterne. Hvis du 
ønsker at foretage en betaling via Tjenesterne, vil dine personlige oplysninger blive indsamlet af en sådan 
tredjepart og ikke af os, og vil blive underlagt tredjepartens privatlivspolitik i stedet for denne 
privatlivspolitik. Vi har ingen kontrol over, og er ikke ansvarlige for, denne tredjeparts indsamling, brug og 
offentliggørelse af dine personlige oplysninger. 

 

15. Vil denne privatlivspolitik ændres? 
Vi kan til enhver tid ændre denne privatlivspolitik, så vær venlig at gennemse den regelmæssigt. Vi 
opdaterer datoen for privatlivspolitikken på det tidspunkt, hvor der foretages en ændring. Din brug af 
Tjenesterne efter disse ændringer betyder, at du accepterer den reviderede privatlivspolitik. 

 

16. Hvordan kan du kontakte Securitas Technology & Healthcare? 
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer med hensyn til vores privatlivspolitik, skal du kontakte lederen 
for privatlivspolitikken, den databeskyttelsesansvarlige for dit land eller din region (se link nedenfor). 
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Inkluder venligst i dit spørgsmål eller din forespørgsel i din e-mail eller dit brev, hvilke Securitas 
Technology & Healthcare -mærker og Tjenester der er relevante for din anmodning. 

 
Da kommunikation gennem e-mail ikke altid er sikker, skal du ikke medtage kreditkort eller andre 
følsomme oplysninger i dine e-mails til os. 

 

Yderligere oplysninger til EØS 
I EØS kan du også: 

• Hvis det er relevant, så kontakt vores databeskyttelsesansvarlige for dit land eller område. En 
liste over databeskyttelsesansvarlige kan findes her. 

• Indgiv en klage til et datatilsyn i dit land eller din region, eller der hvor et brud på 
datasikkerhedsloven angiveligt har fundet sted. En liste over EØS- 
databeskyttelsesmyndigheder er tilgængelig her. 

 

Gælder fra og med: 22 juli 2022 

https://www.securitas.com/globalassets/com/files/securitas_technology_and_healthcare/dpo.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

