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Persondatapolitik 

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi anvender persondata, som vi har 
registreret om dig, når du anvender vores websites eller vores ydelser. 

Hvilke informationer registrerer vi om dig? 

Vi registrerer informationer om dig, når du afgiver en ordre, når du spørger os om 
vores produkter og ydelser, når du kontakter os gennem vores website, eller når du 
indsender en uopfordret eller opfordret ansøgning. Vi registrerer også 
informationer, når du frivillig t svarer på e-mails eller giver os anden feedback. Brug 
af vores website bliver registreret ved hjælp af cookies. 

Hvordan anvender vi informationerne om dig? 

Vi registrerer kun informationerne om dig med et legitimt formål, for at vi kan 
behandle din ordre, din forespørgsel eller din ansøgning. Vi vil, hvis du som 
potentiel kunde giver os lov, sende dig nyhedsbreve på e-mail om andre produkter 
og ydelser, som vi tror, kunne have din interesse. De typer af persondata vi 
indsamler fra dig, omfatter typisk: 

• Navn 
• E-mailadresse  
• Telefonnumre 
• Kundenummer 
• Arbejdsplads/firma 
• Stillingsbetegnelse 
• Fakturerings- og leveringsadresser 

All4Labels Denmark SB A/S vil ikke videregive information om dig til 
markedsføringsformål til andre virksomheder end de virksomheder, der driver vores 
egne marketingredskaber. Når vi behandler din ordre eller ansøgning, kan dine 
informationer blive overført til de virksomheder, der driver vores interne redskaber 
til ordre-, betalingshåndtering og håndtering af ansøgninger. 

M arkedsføring 

Vi vil gerne sende dig informationer om vores produkter og ydelser. Hvis du 
tidligere f.eks. har modtaget nyhedsbreve i forbindelse med vores markedsføring, 
kan du trække dit samtykke tilbage. Du har til enhver tid ret til at bede os om ikke at 
kontakte dig i markedsføringsøjemed. Hvis du ikke længere ønsker at blive 
kontaktet omkring markedsføring, kontakt os da venligst 
på gdpr.sb@all4labels.com. 
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Ret til indsigt og berigtigelse 

Du har ret til at få indsigt i hvilke informationer, vi har registreret om dig. Hvis du 
gerne vil have en kopi af dele eller alle persondata, vi har registreret om dig, kontakt 
os da venligst på gdpr.sb@all4labels.com. 

Vi vil gerne sikre, at den information vi har registreret om dig, er korrekt og 
opdateret. Du har ret til at bede os om at rette eller slette informationer, som du 
mener er ukorrekte. 

Cookies 

Cookies er små tekstfiler placeret på din computer til indsamling af basal internet 
log-information og brugeradfærdsinformation. Denne information anvendes til at 
følge brugernes anvendelse af vores websites og lave statistiske rapporter om 
aktiviteten på vores websites. 

For yderligere information besøg:   
www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. 

Du kan indstille din browser til ikke at tillade cookies og ovenstående websites 
forklarer, hvordan du fjerner cookies fra din browser. Vær dog opmærksom på, at 
dele af funktionaliteten på vores websites kan holde op med at virke. 

Andre websites 

Vores website indeholder links til andre websites. Denne persondatapolitik gælder 
kun for vores egne websites, så når du følger links til andre websites, bør du læse 
deres persondatapolitik. 

Ændringer til vores persondatapolitik 

Vi gennemgår jævnligt vores persondatapolitik og vil opdatere denne side med de 
ændringer vi måtte lave. Denne persondatapolitik blev senest opdateret den 31. 
maj 2018. 

Sådan kommer du i kontakt med os 

Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik. Du kan 
kontakte os via e-mail på gdpr.sb@all4labels.com. 
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