
 

Privatliv & Cookies 
Heras Mobile Fencing & Security anvender Google Analytics til at føre besøgsstatistik. Vi 
bruger kun disse oplysninger til bedre at forstå, hvordan besøgende læser vores 
hjemmeside og til at tilpasse hjemmesiden til dine behov. 

Heras Mobile Fencing & Security anvender cookies, der gemmer dine præferencer og gør 
navigeringen på denne hjemmeside nemmere. Omhyggelig håndtering af dine personlige 
data er vigtig for os. De personlige, du måtte give os, bliver altid behandlet fortroligt. 

1. Fortrolighedserklæring  

Velkommen på Heras Mobile Fencing & Securitys hjemmeside (www.heras-
mobilhegn.dk). Vi tager beskyttelsen af personers privatliv meget alvorligt. Herunder 
finder du vores privatlivspolitik, der giver information om hvilken type data, vi indsamler 
om dig, og hvordan vi bruger disse data. Fortrolighedserklæringen kan opdateres. 
Kontroller derfor regelmæssigt, om der er foretaget ændringer. Ved at bruge denne 
hjemmeside accepterer du denne fortrolighedserklæring og vores brug af cookies, som 
den er beskrevet herunder. Brug ikke denne hjemmeside, hvis du ikke accepterer disse 
vilkår.  

2. Dataindsamling  

Afhængigt af hvordan du bruger vores websted, kan vi indsamle og gemme forskellige 
typer oplysninger om dig. På denne hjemmeside indsamler vi personlige oplysninger. 
Det drejer sig f.eks. om dit navn og din e-mailadresse, som du giver os i forbindelse med 
visse produkter og tjenester. Vi indsamler også oplysninger om din computers browser, 
herunder din computers IP-adresse og din placering, browsertype, operativsystem og de 
internetsider, du besøger. Hvis du besøgt vores hjemmeside fra en mobiltelefon eller 
anden enhed, kan vi registrere den unikke enhedsidentifikator, der findes på enheden. 
Med disse oplysninger kan vi vise indhold og tjenester, der er designet til den 
pågældende enhed.  

Herunder finder du en oversigt over de personoplysninger, vi behandler: 

▪ For- og efternavn 
▪ Adresse 
▪ Telefonnummer 
▪ E-mailadresse 
▪ IP-adresse 
▪ Øvrige personlige oplysninger, som du aktivt giver os, f.eks ved at udfylde en 

formular, i korrespondance eller telefonisk 
▪ Information om din aktivitet på vores hjemmeside 
▪ Data om din surfing på tværs af forskellige hjemmesider 
▪ Internetbrowser og enhedstype 



 

 

Heras Mobile Fencing & Security anvender dine persondata til følgende formål: 

▪ Sende vores nyhedsbrev eller invitationer til vores egne arrangementer 
▪ Ringe eller e-maile dig, hvis dette er nødvendigt for at kunne udføre vores 

tjenester 
▪ Informere dig om ændringer i vores tjenester og produkter 
▪ Heras Mobile Fencing & Security analyserer din adfærd på hjemmesiden for at 

forbedre hjemmesiden og tilpasse produktsortimentet og tjenesterne efter dine 
præferencer. 

▪ Heras Mobile Fencing & Security følger din surfing på forskellige hjemmesider for 
at kunne afstemme vores produkter og tjenester efter dine behov 

3.Besøg på hjemmesiden  

Når du surfer på vores websted, kan vi indsamle anonymiserede data om, hvor du er, og 
hvordan du navigerer og bruger vores hjemmeside. Vi bruger disse oplysninger til at 
forbedre hjemmesidens funktion og brugervenlighed og til at kortlægge trafikken på 
hjemmesiden.  

Vores hjemmeside placerer en cookie fra det amerikanske selskab Google, som er en 
del af deres analysetjeneste. Vi bruger denne service til at føre statistik over og få 
rapporter om, hvordan besøgende bruger webstedet. Google kan give disse oplysninger 
til en tredjepart, hvis Google har juridisk pligt hertil, eller hvis tredjeparter behandler 
oplysningerne på vegne af Google. Det har vi ingen indflydelse på. Vi har/har ikke tilladt 
Google at bruge de indsamlede analysedata til andre Google-tjenester. 

De data, som Google indsamler, bliver så vidt muligt anonymiseret. Din IP-adresse er 
eftertrykkeligt ikke angivet. Oplysningerne overføres til og gemmes af Google på servere 
i USA. Google hævder at overholde Safe Harbor-principperne og er tilknyttet Safe Harbor-
programmet fra det amerikanske handelsministerium. Det betyder, at der er et passende 
beskyttelsesniveau for behandlingen af eventuelle personoplysninger. 

4.Kontakt  

På vores hjemmeside har vi forskellige formularer, du kan udfylde og efterlade 
oplysninger på. Baseret på disse oplysninger vil vi behandle dine spørgsmål og kontakte 
dig. De oplysninger, du giver, kan vi gemme til fremtidigt brug, så vi løbende kan evaluere 
de tjenester, vi leverer til dig og andre. Hvis du kontakter os skriftligt, telefonisk eller via 
e -mail, vil vi bruge dine oplysninger til at svare dig, og vi vil beholde denne 
korrespondance. 



 

 

5.Deling af data  

Vi kan dele dine oplysninger med andre forbundne virksomheder for at levere de 
oplysninger og tjenester, som du har bedt om fra os, og for at kunne forbedre vores 
tjenester. Vi deler kun dine oplysninger med tredjeparter med dit samtykke, medmindre 
loven eller en offentlig myndighed kræver det.  

På vores hjemmeside har vi anbragt knapper for at reklamere for (like) eller dele (tweete) 
hjemmesiden på sociale netværker, såsom LinkedIn. Læs LinkedIns 
fortrolighedserklæring (som regelmæssigt kan ændres) for at se, hvad de gør med dine 
(personlige) data, som de behandler via disse cookies. 

6.Sikring  

Vi bestræber os på at holde dine data sikre. Derfor har vi indført tekniske og 
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre tab af dine data eller 
uautoriseret adgang til dine data.  

7.Spørgsmål angående dine personlige 

oplysninger  

Du kan når som helst kontakte os og få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, og for at 
anmode om en kopi af dem. Hvis du ønsker, at vi sletter dine personlige oplysninger, 
bedes du give os besked. Giv os besked, hvis du mener, at vores oplysninger er 
unøjagtige eller forkerte. Vi vil meget gerne rette dem. Hvis du ønsker at anmode om 
noget af ovenstående, eller hvis du har spørgsmål til vores brug af dine personlige 
oplysninger, bedes du kontakte vores organisation.  

For at forhindre misbrug kan vi bede dig identificere dig selv på passende måde. Når det 
drejer sig om adgang til personlige data, der er knyttet til en cookie, skal du sende en 
kopi af den pågældende cookie. Du finder den i indstillingerne i din browser.  

For spørgsmål om denne fortrolighedserklæring og behandling af dine 
personoplysninger, bedes du kontakte vores 
databeskyttelsesansvarlige dataprivacy@heras-mobile.com eller pr. brev: Heras 
Mobile Fencing & Security t.a.v. Dataprivacy, Postbus 30, 5688 ZG Oirschot, Nederland 



 

 

8.Cookie-erklæring  

Denne hjemmeside bruger cookies. En cookie er en lille datafil, der genereres af en 
hjemmeside og gemmes af din webbrowser. En cookie gemmer oplysninger om dig og 
ligner på den måde den præferencefil, der oprettes af softwareapplikationer. Cookies 
har forskellige funktioner. Nogle cookies er afgørende for, at vores hjemmeside fungerer 
og leverer vores tjenester til dig. Nogle cookies er permanente, hvilket betyder, at de 
forbliver på din enhed, når du forlader webstedet, og nogle cookies er sessionscookies, 
hvilket betyder, at de slettes, så snart du lukker din internetbrowser. Du kan administrere 
dine cookiepræferencer i dine browserindstillinger, men vær opmærksom på, at 
hjemmesidens funktion kan blive påvirket af ændrede cookiepræferencer (hjemmesiden 
er muligvis ikke tilgængeligt eller fungerer mindre effektivt).  

Vi identificerer ikke besøgende  personligt  uden aktivt samtykke, og vi bruger ikke 
cookies til at kontakte dig. Vi bestræber os på altid at respektere dit privatliv.  

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til, hvordan vi bruger dine personlige 
oplysninger, bedes du kontakte os. Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige 
på dataprivacy@heras-mobile.com  

Mere information om cookies? 

På følgende hjemmesider finder du mere information om cookies:  

Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising“ 

 

https://www.youronlinechoices.eu/

