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I overensstemmelse med EUs Generelle Data Beskyttelses Forordning (GDPR) er vores 

virksomhed ISODAN ApS ejer af Cool Machine Europe forpligtet til at beskytte dine 

personlige oplysninger i henhold til nedenstående: 

 

A. Indledning 

For vores besøgende på webstedet er beskyttelsen af private data meget vigtig for os, og vi er 

forpligtet til at beskytte den. Denne politik forklarer, hvad vi vil gøre med dine personlige 

oplysninger. 

Samtykke til vores brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene i denne politik, gælder når du 

første gang besøger vores hjemmeside og tillader os at bruge cookies. Denne tilladelse vil gælde, 

hver gang du besøger vores hjemmeside. 

 

B. Kredit 

Dette dokument er oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal (seqlegal.com) 

og modificeret af Website Planet (www.websiteplanet.com) 

 

C. Indsamling af personlige oplysninger 

Følgende typer personlige oplysninger kan indsamles, lagres og bruges: 

1. oplysninger om din computer, herunder din IP-adresse, geografiske placering, browsertype 

og -version samt operativsystem 

2. oplysninger om dine besøg på og brug af dette websted, herunder henvisningskilden, 

besøgslængden, sidevisninger og webstedets navigationsstier 

3. oplysninger, såsom din e-mailadresse, som du indtaster, når du benytter vores 

kontaktsystem 

4. oplysninger, du indtaster, mens du bruger tjenesterne på vores websted 

5. oplysninger, der genereres, mens du bruger vores websted, herunder hvornår, hvor ofte, og 

under hvilke omstændigheder du bruger det 

6. oplysninger, der er indeholdt i enhver kommunikation, som du sender til os via e-mail eller 

gennem vores websted, herunder dets kommunikationsindhold og metadata 

7. andre personlige oplysninger, som du sender til os. 

 

Før du videregiver oplysninger til os om en anden persons personlige oplysninger, skal du indhente 

den pågældende persons samtykke til både videregivelse og behandling af disse personlige 

oplysninger i overensstemmelse med denne politik 
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D. Brug af dine personlige oplysninger 

Personlige oplysninger, der indsendes til os via vores hjemmeside vil blive brugt til de formål, der er 

angivet i denne politik eller på de relevante sider på hjemmesiden. Vi kan bruge dine personlige 

oplysninger til følgende: 

1. administration af vores hjemmeside og forretning 

2. personalisering af vores hjemmeside 

3. aktivering af din brug af de tjenester, der er tilgængelige på vores websted 

4. afsendelse af varer købt via vores hjemmeside 

5. levering af tjenester købt via vores hjemmeside 

6. afsendelse af opgørelser, fakturaer og betalingspåmindelser til dig og opkrævning af 

betalinger fra dig 

7. sende dig kommerciel kommunikation uden markedsføringsindhold 

8. sende dig e-mail notifikationer, som du specifikt har anmodet om 

9. sende dig vores e-mail nyhedsbrev, hvis du har anmodet om det (du kan informere os til 

enhver tid, hvis du ikke længere har brug for nyhedsbrevet) 

10. give tredjeparter statistiske oplysninger om vores brugere (men disse tredjeparter vil ikke 

være i stand til at identificere nogen individuel bruger fra disse oplysninger) 

11. behandling af forespørgsler og klager foretaget af eller om dig i forbindelse med vores 

hjemmeside 

12. at holde vores hjemmeside sikker og forebygge svindel 

13. verificere overholdelse af vilkår og betingelser for brug af vores hjemmeside  

14. andre anvendelser. 

 

Hvis du indsender personlige oplysninger til offentliggørelse på vores hjemmeside, vil vi 

offentliggøre og på anden måde bruge disse oplysninger i overensstemmelse med den 

bemyndigelser, du giver os. 

Vi vil ikke, uden dit udtrykkelige samtykke, udlevere dine personoplysninger til tredjepart for deres 

eller nogen anden tredjeparts direkte markedsføring. 

 

E. videregivelse af personlige oplysninger 

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores medarbejdere, forsikringsselskaber, 

professionelle rådgivere, agenter, leverandører eller underleverandører, som med rimelighed er 

nødvendige til de formål, der er fastsat i denne politik. 

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til ethvert medlem af vores gruppe af virksomheder 

(dette betyder vores datterselskaber, vores ultimative holdingselskab og alle dets datterselskaber) 

som med rimelighed er nødvendige til de formål, der er fastsat i denne politik. 

Vi kan videregive dine personlige oplysninger: 

1. i det omfang, vi er forpligtet til at gøre det ved lov; 

2. i forbindelse med verserende eller kommende retssager 



Cool Machine Europe by ISODAN ApS, Østervej 2,  
DK-4960 Holeby   CVR/-VAT no.  DK35 21 13 73   
Phone: +45 54 60 90 06 Mail: info@coolmachineseurope.com
  10/10/2019 

   

3. for at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (herunder give oplysninger til 

andre med henblik på at forebygge svig og reducere kreditrisikoen) 

4. til køberen (eller den potentielle køber) af enhver virksomhed eller aktiv, som vi er (eller 

påtænker) at sælge; og 

5. til en domstol eller en anden kompetent myndighed, hvis der efter vores opfattelse er en 

rimelig grund hertil, eller vi er tvunget hertil i henhold til gældende lov. 

Medmindre andet er fastsat i denne politik, vil vi ikke give dine personlige oplysninger til 

tredjeparter. 

 

F. Internationale dataoverførsler 

1. Oplysninger, som vi indsamler, kan lagres, behandles i og overføres mellem et hvilket som 

helst af de lande, hvor vi opererer, for at gøre det muligt for os at bruge oplysningerne i 

overensstemmelse med denne politik. 

2. Oplysninger, som vi indsamler, kan overføres til følgende lande, som ikke har 

databeskyttelseslove svarende til dem, der gælder EU: Norge, Schweiz, Canada og USA. 

3. Personlige oplysninger, som du udgiver på vores hjemmeside eller indsender til 

offentliggørelse på vores hjemmeside kan være tilgængelige, via internettet, rundt om i 

verden. Vi kan ikke forhindre andre i at bruge eller misbruge sådanne oplysninger. 

Du accepterer udtrykkeligt de overførsler af personlige oplysninger, der er beskrevet i dette afsnit F. 

 

G. Opbevaring af personlige oplysninger 

1. Dette afsnit beskriver vores politikker og procedure for dataopbevaring, som er designet til at 

hjælpe med at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser vedrørende opbevaring og 

sletning af personlige oplysninger. 

2. Personlige oplysninger, som vi behandler til ovenfor nævnte formål, må ikke opbevares i 

længere tid, end det er nødvendigt til dette formål. 

3. Med forbehold af artikel G-2 sletter vi normalt personoplysninger, der er omfattet af 

nedenstående kategorier, på det nedenfor anførte tidspunkt: 

• personlige data vil blive slettet efter et år. 

Uanset de øvrige bestemmelser i dette afsnit G vil vi opbevare dokumenter (herunder elektroniske 

dokumenter), der indeholder personoplysninger: 

1. i det omfang, vi er forpligtet til at gøre det ved lov; 

2. Hvis vi mener, at dokumenterne kan være relevante for eventuelle igangværende eller 

kommende retssager; og 

3. for at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (herunder give oplysninger til 

andre med henblik på bedrageriforebyggelse og reducere kreditrisiko). 
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H. sikkerhed for dine personlige oplysninger 

Vi vil træffe rimelige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at forhindre tab, misbrug eller 

ændring af dine personlige oplysninger. 

Vi opbevarer alle de personlige oplysninger, du giver på vores sikre (password-og firewall-

beskyttede) servere. 

Du anerkender, at videregivelse af oplysninger via internettet i sagens natur usikkert, og vi kan ikke 

garantere sikkerheden af data, der sendes over internettet. 

 

I. Ændringer 

Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden ved at udgive en ny version på vores hjemmeside. Du 

bør undertiden tjekke denne side for at sikre, at du forstår eventuelle ændringer af denne politik. Vi 

kan underrette dig om ændringer i denne politik via e-mail. 

J. Dine rettigheder 

Du kan instruere os i at give dig de personlige oplysninger, vi har om dig; tilvejebringelse af 

sådanne oplysninger vil være underlagt følgende: 

• levering af passende dokumentation for din identitet. Til dette formål vil vi normalt 

acceptere en fotokopi af dit pas med vitterlighedserklæring plus en original kopi af et id-

papir, der viser  din aktuelle adresse. 

Vi kan tilbageholde personlige oplysninger, som du anmoder om, i det omfang loven tillader det. 

Du kan til enhver tid instruere os i ikke at behandle dine personlige oplysninger til 

markedsføringsformål. 

I praksis vil du normalt enten udtrykkeligt aftale på forhånd om vi må bruge dine personlige 

oplysninger til markedsføringsformål, eller vi vil give dig mulighed for at fravælge brugen af dine 

personlige oplysninger til markedsføringsformål. 

 

K. Tredjeparts websteder 

Vores websted indeholder hyperlinks til og oplysninger om tredjeparts websteder. Vi har ingen 

kontrol over, og er ikke ansvarlige for tredjeparters privatlivspolitikker og -praksisser. 

 

L.Aajourføring af oplysninger 

Lad os vide, om de personlige oplysninger, vi har om dig, skal korrigeres eller opdateres. 
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M. cookies 

Vores hjemmeside bruger cookies. En cookie er en fil, der indeholder et ID (en streng med 

bogstaver og tal), der sendes fra en webserver til en webbrowser og gemmes af browseren. IDet 

sendes derefter tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren. 

Cookies kan være enten persistent cookies eller session cookies: en persistent cookie vil blive 

opbevaret af en webbrowser og vil forblive gyldig indtil dens indstillede udløbsdato, medmindre den 

slettes af brugeren før udløbsdatoen; en sessions cookie vil på den anden side udløbe i slutningen 

af brugersessionen, når webbrowseren lukkes. Cookies indeholder typisk ingen oplysninger, som 

identificerer en bruger personligt, men personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, kan være 

knyttet til de oplysninger, der er lagret i og hentet fra cookies. Vi bruger både session- og persistent 

cookies på vores hjemmeside. 

 

Navnene på de cookies, vi bruger på vores hjemmeside, og de formål, hvortil de anvendes, er 

angivet nedenfor: 

Brug Google Analytics og AdWords på vores hjemmeside til at genkende en computer, 

• en bruger besøger hjemmesiden 

• spor brugere, når de navigerer på websitet 

• forbedre webstedets anvendelighed/analysere brugen af hjemmesiden 

• administrere webstedet 

• forhindre svindel og forbedre sikkerheden på hjemmesiden 

De fleste browsere giver dig mulighed for at nægte at acceptere cookies. 

Blokering af alle cookies vil have en negativ indvirkning på anvendeligheden af mange websites. 

Hvis du blokerer cookies, vil du ikke kunne bruge alle funktionerne på vores hjemmeside. 

Sletning af cookies vil have en negativ indvirkning på anvendeligheden af mange hjemmesider. 


