
 

 
Fortrolighedspolitik 

 

Virksomheden og vores teams er forpligtet til at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger. På den konto er 

denne fortrolighedspolitik etableret for at forklare, hvordan vi indsamler, opbevarer, administrerer og bruger de 

oplysninger, du giver os, når du bruger vores websted og vores tjenester. 

Privatlivspolitikken heri beskriver de kategorier af personlige data, vi indsamler fra brugere, herunder de metoder, der 

bruges til at indsamle, bruge, opbevare, sikre, behandle og videregive til tredjeparter. 

I denne politik henviser "personlige data" til enhver information, der kan bruges til at identificere eller kontakte brugeren, 

hvor en "bruger" er den identificerede person enten personligt eller i kombination med andre lagrede data. 

I forbindelse med denne politik refererer "behandling" og "behandling" af personoplysninger til enhver handling, der 

udføres på personoplysninger, herunder indsamling, registrering, strukturering, opbevaring, ændring, adgang, brug, 

videregivelse ved transmission, spredning eller andet tilgængelighed, kombination eller forsoning, begrænsning, sletning 

eller bortskaffelse. 

Vi overholder bevarelsen af gennemsigtighed, når vi indsamler og administrerer dine personlige data. Det er vigtigt for os, 

at du får alle de nødvendige oplysninger til, at du kan træffe informerede valg vedrørende behandlingen af dine 

personoplysninger. For at skabe et sikkert miljø for vores brugere, anvender vi forskellige metoder og tilgange til at give 

dig nøjagtige oplysninger om korrekt behandling af dine personlige data. 

 

 

Vi bruger dine personlige data til følgende: 

•  Tilbyde dig vores tjenester 

•  Forbedre brugeroplevelsen på vores websted 

•  Opdater vores tjenester og websted 

•  Sikre vores rettigheder og interesser 

•  Udføre forretningsmæssige og administrative aktiviteter, der er nødvendige for at understøtte leveringen af vores 

tjenester til vores brugere 

•  Overhold eventuelle lovmæssige eller regulatoriske krav 

Vi implementerer omfattende ressourcer for at give dig adgang til og kontrol over dine personlige data. I den forbindelse 

kan du kontakte os, når du har brug for at gennemgå dine personlige data, anmode om ændring eller sletning af dem, 

anmode os om at stoppe med at bruge dem til et bestemt formål eller bede os om at overføre dig til en tredjepart. 

Selvom vi ikke kan garantere, at dine personlige data altid forbliver kompromisløse, garanterer vi, at vi bruger og vil 

fortsætte med at bruge forskellige foranstaltninger for at sikre sikkerheden. 

  

Vores tjenester tilbydes til et bredt publikum og er ikke beregnet til brugere under 18 år. Vi tillader ikke bevidst nogen 

under 18 år at få adgang til vores faciliteter, og vi indsamler eller søger heller ikke bevidst information fra dem. Hvis vi 

bliver opmærksomme på, at en mindreårigs data er blevet indsamlet, vil vi gøre alt for at få dem fjernet så hurtigt, som vi 

med rimelighed kan. 

 

 

Hvornår indsamler vi dine personlige data? 

Når du bruger en af vores faciliteter, kontakter os gennem en af vores servicekanaler eller bruger webstedet, modtager vi 

oplysninger om dig. I nogle tilfælde kan du aktivt give os personlige data, men i andre tilfælde kan vi indsamle dine 

personlige data ved at gennemgå og overvåge din brug af vores tjenester eller servicekanaler. 



Du er ikke forpligtet til at give nogen personlige data om dig selv. Men under nogle omstændigheder kan undladelse af at 

give os sådanne personlige data forhindre os i at levere faciliteterne til dig, forhindre dig i at bruge webstedet eller 

resultere i svigt af vores faciliteter og webstedet. 

 

 

Hvilke personlige data indsamler vi fra dig? 

Vi indsamler følgende oplysninger, når du besøger vores websted: 

•  IP-adresse 

•  Tidspunkt for indrejse 

•  Dato for indrejse 

•  Web- og mobilwebsites besøgte 

•  Foretrukket sprog 

•  Softwarenedbrudsregistreringer 

•  Type anvendt browser 

•  Brugt enheds oplysninger 

Nogle af de nævnte oplysninger er dog muligvis ikke personligt identificerbare for dig og kvalificerer derfor ikke som 

persondata. 

Vi indsamler personoplysninger, du giver os ved at kontakte os, eller når du indsender personlige dokumenter til 

identifikationsformål. Desuden anerkender du, at dit angivne navn og din e-mailadresse er personlige data, som vi 

videregiver til de relevante tredjeparter. 

 

 

Hvad er formålet med at behandle personoplysninger? 

Du anerkender, at vi kan behandle dine personoplysninger, når du giver os tilladelse til at behandle dine 

personoplysninger til et eller flere specifikke formål. Denne proces refererer til tilfælde, hvor du har 

  

udtrykkeligt givet os dine oplysninger via webstedet, så vi kan videregive dem til tredjeparter. Denne behandling er 

påkrævet for de legitime interesser, som virksomheden eller den relevante tredjepart forfølger, herunder for at forbedre 

vores faciliteter eller for at hævde eller forsvare juridiske rettigheder. En sådan behandling kan være påkrævet for at 

overholde en juridisk forpligtelse. 

Du anerkender følgende tilfælde, hvor vi kan håndtere dine personoplysninger, herunder det juridiske grundlag for en 

sådan håndtering: 

•  Hvis du specifikt anmoder om det, kan vi indsamle personlige data og give dem til tredjeparter, som vil modtage 

dine kontaktoplysninger. Dine personoplysninger kan blive behandlet til et eller flere bestemte formål med dit samtykke. 

•  For at vi kan besvare dine forespørgsler, anmodninger eller krav vedrørende din brug af Tjenesterne, er det 

nødvendigt at håndtere dine personlige data. En sådan proces er nødvendig for at fremme virksomhedens eller en 

tredjeparts juridiske interesser. 

•  Vi behandler dine personoplysninger for at overholde de relevante juridiske forpligtelser. 

•  Vi kan bruge dine personlige data til at forbedre vores tjenester. En sådan proces omfatter blandt andet 

gennemgang af eventuelle fejllogfiler og andre Service-relaterede fejlrapporter. 

•  Dine personlige data kan bruges til at beskytte de relevante parter mod svindel og autoriseret brug af vores 

tjenester. 

•  Personlige data kan bruges til at udføre og vedligeholde flere operationer, der understøtter leveringen af vores 

tjenester. Disse operationer omfatter backoffice-opgaver, kommercielle udviklingsaktiviteter, strategisk 

beslutningstagning og overvågningsmetoder. 



•  Vi kan behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med de gældende love, regler og aftaler for at sikre 

vores interesser, rettigheder og aktiver, herunder de relevante tredjeparters, såsom indgivelse, udøvelse eller forsvar af 

juridiske krav. 

 

 

Videregivelse af personlige data til tredjeparter 

Du accepterer, at vi kan videregive dine personlige data til tredjeparter såsom vores servicepartnere, tilknyttede enheder 

og forretningsforbindelser. Vores tilknyttede tjenester omfatter værts- og backup-lagringsudbydere, IP-

adresseregistreringer, brugeranalyse og statistiske og tekniske tjenester. Derudover kan du anmode om, at vi giver visse 

oplysninger til tredjeparts Bitcoin-handelscentre via e-mail. I dette tilfælde vil vi forsyne disse tredjeparter med de 

personlige data, du giver os til dette eneste formål, og deres brug af dine personlige data er underlagt deres relevante 

privatlivspolitikker. 

Du accepterer endvidere, at vi kan videregive dine personlige data til føderale, statslige, lokale og andre regulerende 

organer, herunder når en sådan videregivelse er påkrævet for at beskytte vores interesser, rettigheder og aktiver. 

  

Desuden kan vi videregive dine personlige data til potentielle investorer, købere og finansiører af virksomheden eller 

enhver virksomhed i den gruppe af virksomheder, som vores virksomhed tilhører. 

Du accepterer, at virksomheden ikke er autoriseret til at oplyse følgende: 

•  Vi har ikke tilladelse til at navngive vores investorer. 

•  Vi er ikke bemyndiget til at videregive nogen virksomhedsoplysninger til nogen tredjeparter relateret til en fusion, 

omstrukturering, konsolidering eller virksomhedens konkurs, herunder vores datterselskabers. 

•  Vi har ikke tilladelse til at afsløre virksomhedstransaktioner, såsom salg af aktiver i virksomheden, dets udvalg 

eller dets tilknyttede virksomheder. 

 

 

Cookies og tredjepartstjenester 

Vi kan bruge tredjepartstjenester, såsom analytiske virksomheder eller virksomheder, der viser annoncer på vores 

websted. Disse tredjepartstjenester kan bruge cookies og andre informationsteknologier, hvor disse 

tredjepartsleverandører er underlagt en separat privatlivspolitik. 

En "cookie" er en lille tekstfil, der kan gemmes på den enhed, du bruger til at besøge eller få adgang til vores websted. Vi 

bruger cookies, der giver os mulighed for at indsamle data vedrørende din brug af webstedet for at forbedre din 

brugeroplevelse, herunder lagring af dine præferencer og indstillinger, personalisering og distribution af produkter og 

andre tjenester, der er væsentlige for din brug af vores websted. 

Nogle af de cookies, vi kan bruge, kaldes sessionscookies, der midlertidigt downloades til din enhed og kun varer, indtil du 

lukker din webbrowser. Andre cookies kan kaldes vedvarende cookies, som forbliver på din enhed, efter du holder op 

med at gennemse webstedet. Disse vedvarende cookies kan hjælpe webstedet med at genkende dig som en 

tilbagevendende besøgende, når du gennemser webstedet igen. 

 

 

Typer af brugte cookies 

Vi bruger følgende cookies på vores websted, som kan gemmes i din browser afhængigt af dine foretrukne indstillinger: 

•  "Strengt nødvendige cookies" er påkrævet for, at brugere kan gennemse webstedet og bruge dets funktioner. 

Disse cookies giver dig det indhold, de produkter og de tjenester, du anmoder om. Disse cookies er afgørende for, at din 

enhed kan downloade eller levere information, såsom at navigere på webstedet og bruge dets eksklusive funktioner, 

herunder at vende tilbage til tidligere besøgte sider. Disse cookies identificerer brugere som forbundet til webstedet og 

indsamler dine personlige data, såsom dit brugernavn og datoen for dit seneste login. 

•  "Sessionscookies" er midlertidige cookies, der slettes, når du lukker din browser. 



  

•  "Funktionscookies" bruges til at genkende brugere, når de vender tilbage til webstedet, og hjælper os med at 

huske dine valg og præferencer. Funktionalitet Cookies fortsætter med at eksistere, når din browser lukker og er gyldige 

indtil deres passende udløbstidspunkt. 

•  "Performance-cookies" bruges til at teste og justere webstedets ydeevne og give dets samlede tal for at forbedre 

brugerens oplevelse. Disse cookies giver os også mulighed for at udføre analytiske funktioner på webstedet og indsamle 

aggregerede data, som ikke kan bruges til at identificere eller kontakte brugeren. Ydermere varierer varigheden af disse 

cookies; nogle udløber, så snart din browser lukkes, mens andre har en ubestemt gyldighedsperiode. 

 

 

 

 

 

Blokering og fjernelse af cookies 

Du kan ændre indstillingerne i din browser for at blokere og fjerne nogle eller alle cookies. For instruktioner om, hvordan 

du gør dette for nogle af de mest brugte webbrowsere, skal du klikke på nedenstående links: 

•  Google Chrome 

•  Firefox 

•  Safari 

•  Internet Explorer 

Du anerkender dog, at fjernelse af cookies fra din browser kan resultere i, at nogle af eller alle webstedets funktioner og 

funktionalitet ikke fungerer efter hensigten. 

 

 

Opbevaring af personlige data 

Medmindre en længere opbevaringstid er påkrævet i henhold til gældende love, regler, politikker eller retskendelser, 

opbevarer virksomheden kun dine personlige oplysninger så længe det er nødvendigt for at behandle personoplysninger 

som beskrevet i denne politik og under brugsbetingelserne. 

Vi evaluerer ofte de personoplysninger, vi beholder, for at se, om nogen af dem kan fjernes for at sikre, at de ikke 

opbevares længere end nødvendigt. 

 

 

Overførsel af personlige data til tredjeland eller international organisation 

Du giver samtykke til, at vi må overføre dine personlige data til internationale organisationer eller tredjelande, dvs. andre 

jurisdiktioner end den, hvor du i øjeblikket bor. I disse situationer er 

  

Virksomheden vil tage de nødvendige forholdsregler for at sikre dine personlige data og garantere, at de registrerede har 

adgang til håndhævede rettigheder og effektive retsmidler. 

Hvis du er europæisk bosiddende eller en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (eller "EØS"), 

anerkender du, at disse foranstaltninger vil gælde, når følgende betingelser er opfyldt: 

 

 

Sikring af personlige data 

Vi implementerer passende tekniske og operationelle foranstaltninger for at give et passende beskyttelsesniveau for 

vores lagrede persondata. Disse foranstaltninger er til uforudsigelige situationer, såsom risikoen for behandling, især 

utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, korruption, uautoriseret frigivelse eller adgang til de indsendte, indsamlede eller 

håndterede personoplysninger. 



På grund af juridiske eller andre forpligtelser uden for vores kontrol, kan vi være forpligtet til at videregive dine 

personoplysninger til tredjeparter, herunder offentlige embedsmænd. I disse situationer kan vores kapacitet til at 

regulere beskyttelsesniveauet for dine personlige data af sådanne tredjeparter være begrænset. 

Enhver online overførsel af personlige data kan ikke garanteres at være fuldstændig sikker. I overensstemmelse hermed 

kan virksomheden ikke sikre sikkerheden af dine personlige data, når du indsender dem via internettet. 

 

 

Link til tredjepartswebsteder 

Webstedet kan indeholde tredjepartslinks, websteder eller softwareprogrammer. Du anerkender, at vi ikke har nogen 

kontrol over sådanne tredjepartslinks og -tjenester, eller hvordan de indsamler og bruger dine personlige data. Derfor er 

vi ikke ansvarlige for sådanne tredjeparter eller deres privatlivs- og datasikkerhedspraksis. Denne politik dækker ikke 

nogen aktiviteter gennem sådanne tredjepartswebsteder eller apps. 

Vi råder dig til omhyggeligt at studere privatlivspolitikkerne for eventuelle tredjepartswebsteder eller -applikationer, du 

får adgang til, før du bruger dem eller afslører personlige oplysninger. 

 

 

Ret til adgang 

Du har ret til at bede virksomheden om at bekræfte, om den behandler nogen af dine personoplysninger. Hvis det gør 

det, kan du anmode om at se disse oplysninger samt følgende: 

•  Formålet med at behandle dine personoplysninger 

•  Kategorierne af personlige data 

•  De modtagere eller grupper af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive delt til, herunder 

modtagere i tredjemandslande uden for EØS eller modtagere fra internationale organisationer 

•  Hvis det er relevant, varigheden af opbevaringen af personoplysningerne og, hvis det ikke er relevant, brugen af 

personoplysningerne, de kriterier, der bruges til at fastlægge en sådan varighed 

  

•  Retten til at indgive en klage til et tilsynsorgan 

•  Eventuelle relevante detaljer om kilden til de personlige data, hvis de ikke er indhentet fra dig 

•  Hvordan profileringen bruges 

•  De relevante foranstaltninger i forbindelse med overførsel af data, hvis personoplysningerne overføres til et 

tredjeland uden for EØS eller til en international organisation 

Virksomheden vil give dig en kopi af de personlige data, som den indsamler, hvor du kan blive opkrævet et gebyr for 

eventuelle yderligere kopier, du anmoder om. Hvis du indsender din anmodning online, vil materialet blive leveret i en 

almindeligt anvendt elektronisk form, medmindre andet er angivet. En sådan anmodning om at få en kopi af 

personoplysningerne må ikke krænke nogen rettigheder og privilegier. Derfor har virksomheden ret til at afvise din 

anmodning, hvis den krænker andres rettigheder eller privilegier. 

 

 

Ret til at rette 

Du har ret til at anmode om, at enhver af dine unøjagtige personoplysninger bliver rettet af virksomheden. I 

overensstemmelse med behandlingens mål kan du udfylde dine personoplysninger ved at indsende de nødvendige 

oplysninger til virksomheden. 

 

 

Fortrydelsesret 

Du har ret til at fjerne dine personlige data fra virksomhedens optegnelser, hvis noget af følgende sker: 

•  Dine personlige data er ikke længere nødvendige til det tilsigtede formål med indsamling eller brug 



•  Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen er baseret på, og der er ingen andre lovlige grunde til 

behandlingen 

•  Du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis den er baseret på vores eller en tredjeparts 

legitime interesser, og der ikke er andre lovlige grunde til behandlingen 

•  Du gør indsigelse mod brugen af dine personlige data til direkte markedsføringsformål 

•  Dine personlige data blev behandlet ulovligt; og 

•  Dine personlige data skal fjernes for at overholde et lovkrav i EU-lovgivningen eller en medlemsstat, der er 

relevant for virksomheden. Denne ret gælder dog ikke, hvis behandlingen er påkrævet for at udføre en retlig forpligtelse 

reguleret af EU- eller medlemsstatslovgivningen, eller når behandlingen er nødvendig for at gøre gældende, udøve eller 

forsvare retskrav. 

  

Ret til at begrænse behandlingen 

Hvis en af følgende situationer gør sig gældende, har du ret til at anmode om, at virksomheden begrænser behandlingen 

af dine personoplysninger: 

•  Når du bestrider nøjagtigheden af de personlige data, i en periode, der giver virksomheden mulighed for at 

kontrollere nøjagtigheden af dine oplysninger 

•  Når behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, men du ikke har til hensigt at få dem slettet, og anmoder 

om, at brugen af dem begrænses i stedet for 

•  Når virksomheden ikke længere har brug for dine personlige data til sine behandlingsformål, men du stadig har 

brug for dem gemt for at etablere, forfølge eller forsvare juridiske krav 

•  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er påkrævet for virksomheden eller en relevant tredjeparts lovlige 

interesser, medmindre vi påviser tvingende lovlige grunde for behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og 

privilegier, eller hvis vi har behov for at etablere, udøve eller forsvare retskrav 

•  Når dine personoplysninger behandles til direkte markedsføring, herunder profilering 

Antag, at håndteringen af dine personlige data er blevet begrænset efter din anmodning. I så fald vil sådanne 

personoplysninger, bortset fra at de opbevares, kun blive behandlet med dit samtykke og til etablering, udøvelse eller 

forsvar af juridiske krav eller til beskyttelse af enhver anden fysisk person eller juridisk enheds rettigheder eller baseret 

på en væsentlig offentlig interesse for EU eller en medlemsstat. 

 

 

Rettigheder til dataoverførsel 

Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har indsendt til virksomheden i et struktureret og maskinlæsbart 

format og overføre dem til en anden behandler, hvis: 

•  Du har givet samtykke til behandlingen, eller hvis den er baseret på en kontrakt, hvor du er part 

•  Behandlingen udføres automatisk 

Hvis det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at dine personlige data overføres direkte fra virksomheden til en 

anden dataansvarlig for at udøve din ret til dataoverførsel. Du anerkender, at din ret til dataoverførsel ikke bør krænke en 

anden persons rettigheder eller privilegier. 

 

 

Ret til at gøre indsigelse 

Du har ret til til enhver tid, baseret på din specifikke situation, at gøre indsigelse mod, hvordan dine personoplysninger 

håndteres, uanset om det er baseret på de legitime interesser, som virksomheden eller en tredjepart forfølger, herunder 

profilering baseret på sådanne lovlige bekymringer. I så fald vil vi ikke behandle dine personoplysninger yderligere, 

medmindre der er juridiske årsager, der opvejer dine interesser, rettigheder og privilegier, eller for etablering, 

håndhævelse eller forsvar af juridiske krav. Desuden har du ret til 

  



udtrykkeligt gør indsigelse, når dine personlige data bruges til direkte markedsføring, herunder hvor profilering er 

relateret til sådan direkte markedsføring. 

 

 

Ændringer til denne politik 

Vi har ret til at ændre vilkårene i denne politik fra tid til anden med øjeblikkelig virkning. Vi kan, men er ikke forpligtet til 

at underrette dig om ændringerne i denne politik, uanset om sådanne ændringer er væsentlige eller relevante for dig. 

 


