Privatlivspolitik
1. Almindelige besøgende på hjemmesiden www.laeso-fish.dk og færden på vores sociale
medier (Facebook).
Når du besøger og klikker rundt på www.laeso-fish.dk og på vores sociale medier (Facebook)
behandler vi en række personoplysninger.
Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger:


IP-adresse, operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyr type, MAC-nummer
(afhængig af udstyr) mv.



Færden rundt på hjemmesiden og umiddelbart før og efter besøget på www.laeso-fish.dk.
Tidspunkter for og varighed af besøg på sider og undersider mv.



Interesser og præferencer

A/S Læsø Fiskeindustri indsamler disse oplysninger via cookies på www.laeso-fish.dk. Det kan
du læse om i vores cookiepolitik.
De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:


At hente hjemmesiden fra serveren, så hjemmesiden kan vises i din browser.



At optimere siden og give dig den bedst mulige oplevelse.



At udarbejde statistik over din og andres brug af hjemmesiden.



At udarbejde statistik og analyse med henblik på forbedring af produkter, tjenester og
teknologier.



Markedsføringsformål, herunder profilering og adfærdsbaseret markedsføringstiltag, så
vores produktinformation og tilbud til dig bliver så skræddersyet som muligt.



At overholde gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning og e-privacy
regler), f.eks.
o

Dokumentationspligt
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o

Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk
grundlag for behandlingen (f.eks. indhentelse af samtykke)

o

Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger

o

Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til registrerede
og myndigheder

o

Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og tredjeparter

o

Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o

Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

o

Statistiske opgørelser vedrørende brug af hjemmesiden.

Sociale medier
Vi bruger ikke de data, der bliver opsamlet på sociale medier f.eks. Facebook kommercielt, men
vi opsamler udelukkende den data, der skal til for at få en given applikation til at virke, Vi deler
ikke indsamlede data med 3. part.
I det omfang vi opsamler data, gør vi det udelukkende af statistikhensyn. De data der opsamles
af en given applikation på f.eks. Facebook, beholder A/S Læsø Fiskeindustri kun i den tid
applikationen er i brug, herefter slettes den.
Kilder
Oplysningerne om din adfærd indsamles ved brug af cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores
cookiepolitik. Oplysninger kan ligeledes blive indsamlet fra dig direkte, fra vores it-systemer, fra
vores koncernforbundne selskaber eller fra tredjeparter.
Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies,
herunder til brug for profilering, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.
Personoplysningerne kan blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske
grundlag, herunder dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf.
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og forfølgelse af retskrav, jf. Falcks legitime
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interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6,
stk. 1, litra f.
Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller
videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun
fremadrettet virkning.
Videregivelse af dine personoplysninger
Personoplysninger kan blive videregivet og delt med følgende modtagere, som beskrevet i
samtykket til cookies og cookie-politikken:


Digitale mediapartnere



Kreative -og digitale bureaupartnere

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk
Det er frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er,
at du ikke kan tilgå hjemmesiden eller bruge visse features på siden mv.
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