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Politik om beskyttelse af personlige oplysninger – www.kelsen.com  
 

I henhold til art. 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling 

af sådanne oplysninger (herefter "forordningen") informerer vi dig om, at den dataansvarlige for de 

personoplysninger, som du har givet os, er Kelsen Group A/S. (herefter "Kelsen", en enhed i 

koncernen), CVR nr. 27703666, med hjemsted på Bredgade 27, DK, 8766 Nørre Snede, Danmark. 

 

Browsing data 

 

De informationssystemer og programmer, der anvendes til at drive vores websted, indsamler nogle 

data, hvis overførsel sker automatisk ved brug af internetkommunikationsprotokoller (f.eks. IP-

adresser eller domænenavne på de computere, som brugerne bruger til at oprette forbindelse til 

webstedet, URI-adresser (Uniform Resource Identifier) for de anmodede ressourcer, tidspunktet for 

anmodningen, metoder, der anvendes til at sende anmodningen til serveren, størrelsen af svarfilen, 

svarstatuskode – succes, fejl osv. – og andre parametre vedrørende brugerens operativsystem og 

informationsmiljø). Selv om det ikke er hensigten, at sådanne data skal knyttes til individuelle 

registrerede personer, er det muligt, at sådanne data i kraft af deres karakter og gennem behandling 

og sammenkædning med andre data, der opbevares af tredjeparter, kan gøre det muligt at identificere 

brugere. 

 

Sådanne oplysninger må kun anvendes til statistiske formål om brugen af webstedet uden at knytte 

dem til nogen form for brugeridentifikation og med henblik på at overvåge, at webstedet fungerer 

korrekt, og de slettes straks efter behandlingen. Disse oplysninger kan anvendes til at undersøge 

ansvar i tilfælde af informationsforbrydelser begået mod webstedet. 

 

Data, der frivilligt stilles til rådighed af brugerne 

Kelsen kan indsamle visse personoplysninger såsom kontaktoplysninger, herunder, men ikke 

begrænset til, navn, efternavn, adresse, telefon, e-mailadresse og andre oplysninger såsom 

forespørgsler fra dig, markedsføringspræferencer og deltagelse i kampagner eller arrangementer, til 

de formål, der er anført nedenfor. Hvis webstedet giver dig mulighed for at registrere dig via din 

personlige profil på sociale medier (f.eks. Facebook, Twitter osv.) med dit forudgående og 

tilbagekaldelige samtykke, kan vi desuden få adgang til begrænsede oplysninger i en sådan profil, med 

dit forudgående samtykke, i forbindelse med dit navn, din placering, likes, interesser, kontakter og 

billeder. 

 

Behandlingen af oplysninger skal ske ved hjælp af sådanne procedurer og tekniske og elektroniske 

midler, som er egnede til at beskytte oplysningernes fortrolighed og sikkerhed, og består af 

indsamling, registrering, organisering, opbevaring, konsultation, udarbejdelse, ændring, udvælgelse, 

hentning, tilpasning, anvendelse, kombination, blokering, blokering, kommunikation, formidling, 

sletning og tilintetgørelse af oplysninger, herunder en kombination af to eller flere af disse aktiviteter. 

 

I givet fald skal behandlingen af personoplysninger foretages: 

 

a) til følgende formål:    

 

1- Oprettelse og forvaltning af brugerkontoen og den relevante sikkerhed i tilfælde af registrering; 
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2- Korrekt opfyldelse af de forpligtelser, der kræves i henhold til gældende lovgivning, herunder 

bestemmelser om konkurrencer, hvis brugeren deltager i konkurrencer eller præmier på vores 

websted; 

3- Besvarelse af anmodninger fra brugere til Kelsen, herunder, uden begrænsning, frivillig 

afsendelse af meddelelser, breve eller e-mails til Kelsen adresser som angivet på hjemmesiden, 

hvilket indebærer efterfølgende indsamling af afsenderens adresse, herunder e-mailadresse, eller 

det relevante telefonnummer, der er nødvendigt for at besvare anmodningerne, samt af andre 

personlige oplysninger, der indgår i den relevante kommunikation. 

 

Der kræves ikke samtykke til behandling af oplysninger til de formål, der er nævnt i litra a), nr. 1 og 3, 

da en sådan behandling er nødvendig for opfyldelsen af en aftale, som brugeren er part i, eller for 

gennemførelsen af foranstaltninger, som brugeren har anmodet om inden indgåelse af en aftale (art. 

6, litra b), i stk. 1, i forordningen). Personoplysningerne kan overdrages til redaktøren og ejeren af 

webstedet til de nævnte formål og i henhold til det nævnte retsgrundlag. 

 

Der kræves ikke samtykke til behandling af oplysninger til de formål, der er nævnt i litra a), nr. 2, da 

en sådan behandling er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse (forordning, litra a), første afsnit, 

i art. 6). 

 

b) efter brugerens forudgående samtykke til markedsføringsformål ved at sende meddelelser 

pr. post, e-mail, SMS, sociale medier, push e-mail, fax og telefon, nyhedsbreve og kommerciel 

kommunikation/tilbud (herunder tilpassede tilbud, forudsat at der foreligger et relevant 

samtykke i henhold til nedenstående litra c) sendt af Kelsen eller af tredjeparter, der er 

engageret af sidstnævnte, og til statistiske formål, undersøgelser og markedsundersøgelser 

vedrørende deres produkter, tjenesteydelser, arrangementer og information om fødevare- og 

sundhedssektoren. 

 

c) efter brugerens forudgående samtykke til profileringsformål, herunder – uden begrænsning 

– behandling af data vedrørende brugerens købsvalg, vaner og præferencer, det geografiske 

referenceområde samt til oprettelse af profiler (individuelle og/eller aggregerede profiler) 

med henblik på at foreslå tilpassede tilbud, der kan være af interesse for brugeren. De 

personoplysninger, der indsamles med dit samtykke fra dine profiler på sociale medier (når 

du f.eks. registrerer dig på webstedet via et socialt netværk), vil også blive behandlet til disse 

formål. 

 

Brugerne skal ikke give personlige oplysninger for at gennemse offentlige sider på webstedet. Det er 

frivilligt at give personoplysninger til de formål, der er nævnt i litra a), men hvis de krævede 

oplysninger ikke gives (som angivet som sådan i registreringsformularen, hvis det er relevant), kan det 

forhindre brugerne i at fuldføre registreringen eller benytte sig af relaterede tjenester. Det er altid 

gratis at afgive frivillige oplysninger, og det påvirker ikke muligheden for at benytte relaterede 

tjenester eller deltage i konkurrencer. 

 

Oplysningerne må ikke opbevares længere end strengt nødvendigt for at levere den ønskede tjeneste 

eller i det tidsrum, som vi er forpligtet til at gøre det i henhold til loven (f.eks., data, der ikke opbevares 

længere, end det er tilladt i henhold til loven for at overvåge regelmæssigheden af konkurrencer, eller 

data indsamlet til markedsførings- og profileringsformål, der ikke opbevares længere, end det er tilladt 

i henhold til loven, hvilket er 24 måneder i tilfælde af data indsamlet til de formål, der er angivet i litra 

b) for markedsføring baseret på profileringsdata, og 12 måneder fra indsamlingen i tilfælde af data 
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indsamlet til de formål, der er angivet i litra c), eller den tid, der er tilladt i henhold til forordningen, 

hvis den er længere). Efter denne periode slettes alle data, medmindre vi i henhold til loven er 

forpligtet til at opbevare dem i en længere periode. 

 

Der kræves ikke samtykke til behandling af personoplysninger, når oplysningerne indsamles til de 

formål, der er anført i litra a.1, a.2 og a.3, og når behandlingen er nødvendig for at overholde og/eller 

dog i forbindelse med en forpligtelse, der er fastsat i en lov, forordning eller europæisk retsforskrift, 

eller for at opfylde forpligtelser, der følger af en aftale, som brugeren er part i, eller for at gennemføre 

foranstaltninger, som brugeren har anmodet om forud for indgåelsen af en aftale. Samtykket til 

behandling af personoplysninger til de formål, der er angivet under litra b) og c) ovenfor, er gratis og 

frivilligt; manglende samtykke med hensyn til formålene med behandlingen under litra b) vil forhindre 

Kelsen i at holde brugerne informeret om nye tilbud og salgsfremmende aktiviteter, mens manglende 

samtykke med hensyn til formålene med behandlingen under litra c) vil forhindre os i at tilbyde 

produkter eller tjenester, der er tilpasset på baggrund af brugernes behov eller præferencer. 

 

Brugere har til enhver tid ret til at tilbagekalde et tidligere givet samtykke eller til at ændre tidligere 

oplyste kontaktoplysninger ved at rette henvendelse til Kelsen i overensstemmelse med 

nedenstående formalia. 

 

Dine personoplysninger behandles udelukkende af det personale, som Kelsen har udpeget til at 

behandle dem, eller af eksterne leverandører, der er udpeget som databehandlere, der er bundet af 

kontraktlige forpligtelser om databeskyttelse. 

 

Kelsen kan inden for rammerne af sin virksomhed og til de ovenfor angivne formål anvende 

tredjeparter til at udføre specifikke tjenester på Kelsen vegne og efter dets anvisninger som 

databehandler. Sådanne tredjeparter leverer behandlingstjenester eller accessoriske tjenester til 

Kelsen (f.eks. håndtering af aktiviteter i forbindelse med konkurrencer, forbrugerservice, IT-tjenester 

vedrørende driften af hjemmesiden, e-mailing). Den fuldstændige opdaterede liste over tredjeparter, 

der er udpeget som databehandler, kan fås ved henvendelse til en af de kontaktoplysninger, der er 

angivet nedenfor. Personoplysninger må ikke videregives eller overdrages til tredjemand, undtagen i 

tilfælde af ekstraordinære virksomhedstransaktioner, hvor personoplysninger kan overdrages eller 

overdrages til tredjemand som køber/lejer eller overdrager med passende sikkerhedsforanstaltninger. 

 

Personoplysninger kan blive overført til lande i EU, hvor Kelsen eller en af dets leverandører har lokaler 

eller servere. Når dine personoplysninger er indsamlet, overføres de ikke uden for Den Europæiske 

Unions område. Med dit samtykke og med passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dem 

kan personoplysninger overføres til tredjeparter, som samarbejder med Kelsen, til de formål, der er 

nævnt i denne privatlivspolitik. 

 

Brugerne har til enhver tid ret til at udøve de rettigheder, der er fastsat i den gældende lovgivning, 

ved at rette den relevante anmodning til vores afdeling for beskyttelse af personlige oplysninger på 

[...], herunder retten til at: 

 

§ Få bekræftelse på eksistensen af dine personlige oplysninger og adgang til disse oplysninger 

§ Få ajourføring, ændring og/eller berigtigelse af dine personoplysninger 

§ At få slettet personoplysninger, anonymisere personoplysninger, blokere oplysninger, hvis 

behandling er ulovlig, eller sætte begrænsninger for behandlingen 

§ Gøre indsigelse mod behandling baseret på legitime grunde 
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§ Gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der foretages med henblik på 

udsendelse af reklamemateriale, direkte salg, markedsundersøgelser eller kommerciel 

kommunikation 

§ Tilbagekalde et tidligere givet samtykke uden at det berører lovligheden af den behandling, 

der er baseret på samtykket før tilbagekaldelsen 

§ Få en kopi af de personoplysninger, som brugeren har givet, og anmode om, at disse 

oplysninger overføres til en anden dataansvarlig 

 

Husk, at du i tilfælde af brud på dine personlige oplysninger har ret til at anmelde dette til din lokale 

EU-databeskyttelsesmyndighed eller til den belgiske databeskyttelsesmyndighed (APD) 

https://www.privacycommission.be/  
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