Privatlivspolitik
Camatek ApS stræber efter at varetage de højeste standarder for ordentlig opførsel, fairness og
integritet i alle dets aktiviteter. Dette inkluderer at informere om samt at beskytte kunders og
onlinebesøgendes privatliv.
For at overholde de regler udstukket af GDPR (General Data Protection Regulation), har vi taget de
nødvendige skridt for at sikre, at enhver information, du giver os, mens du er på vores hjemmeside,
behandles sikkert. Denne privatlivspolitik oplyser om, hvilke typer personlig information Camatek.dk
modtager og indsamler, når man bruger denne hjemmeside, ligeså vel som de tiltag der foretages for at
beskytte disse informationer. Dette dokument er lavet med henblik på at hjælpe besøgende med at
kunne foretage en velinformeret beslutning om, hvorvidt de ønsker at dele personlig information med
denne hjemmeside.

Brugen af cookies og web beacons
Camatek.dk bruger cookies til at hjælpe dig med at personalisere din onlineoplevelse, for at hjælpe
med at identificere og spore besøgende, deres brug af vores hjemmeside og præferencer for
hjemmesideadgang. Cookies er identifikationsmarkører (tekstfiler), som gemmes på din computer,
tablet eller smartphone, hvilket gør det muligt for vores systemer at genkende din browser.
Formålet med cookies er at udføre statistik og at fortælle web-serveren, at man har genbesøgt en given
side. Hvis man fx tilmelder sig en af websitets services, så tillader en cookie Camatek.dk at huske ens
specifikke informationer til fremtidige besøg.
Cookies kan ikke indeholde farlig kode såsom fx virus.
Man har mulighed for at acceptere eller afvise cookies ved at tilrette sin webbrowser. Dog, hvis man
vælger at afvise cookies, så er der risiko for, at man ikke får fuldt udbytte af de interaktive funktioner på
hjemmesiden.
En web Bea con er en transparent billedfil, som bliver brugt til at overvåge din rejse rundt på en enkelt
hjemmeside eller samling af hjemmesider. De kaldes også for 'web bugs' og bliver ofte brugt af
hjemmesider, som anvender tredjepartstjenester til at overvåge trafikken. De kan blive anvendt
sammen med cookies for at forstå, hvordan besøgende interagerer med sider og indhold på en
hjemmesides sider.

Google Analytics Cookies

Camatek.dk bruger Google Analytics til at analysere brugen af denne hjemmeside. Ved hjælp af
cookies indsamler Google Analytics demografiske oplysninger og interessedata samt genererer statistik
og anden information om brugen af hjemmesiden. Disse cookies gemmes på din computer. Vi deler
disse oplysninger med Google, som gemmer og bruger disse oplysninger på sine servere. Googles
privatlivspolitik er tilgængelig på: https://policies.google.com/privacy
Camatek.dk bruger oplysninger fra Google Analytics til at spore antallet af besøg på hjemmesiden,
browsere og styresystemer. Ingen personligt identificerbare oplysninger fås fra disse cookies. Vi
anvender de oplysninger, som Google Analytics genererer vedrørende vores hjemmeside for at oprette
rapporter om brugen af hjemmesiden. Disse rapporter tillader os at opdatere vores hjemmeside mest
hensigtsmæssigt og arbejde på at forbedre din brugeroplevelse.
For at kunne lave årssammenligninger af data indsamlet af Google Analytics, har vi indstillet vores
dataopbevaringsperiode (data retention period) i Google Analytics til 38 måneder, hvorefter Google
automatisk sletter disse data.
Hvis du ikke ønsker at din data indsamles via Google Analytics, kan du installere dens 'op-out'
browserudvidelse eller tilføjelsesprogram: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Google Maps cookies
Camatek.dk bruger Google Maps til at skabe en visuel fremvisning af bestemte geografiske steder, som
vi anser som interessante for vores besøgende. De sider, som bruger Google Maps, gemmer din IPadresse, som overføres til en Google-server.
For at bruge Google Maps er det nødvendigt at gemme den besøgendes IP-adresse. Disse oplysninger
overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Camatek.dk har ingen indflydelse på
denne dataoverførsel eller opbevaring.
For mere information omkring Googles håndtering af brugerdata se Googles privatlivspolitik.

Afvisning af cookies
Som tidligere nævnt, kan du indstille din browser til at acceptere eller afvise alle cookies automatisk,
eller underrette dig om, når der bliver anmodet om at placere en cookie. Foretager du denne handling,
bør det ikke skabe problemer med den fortsatte brug af hjemmesiden. Du kan besøge hjælp-sektionen i
din browser for vejledning omkring, hvordan man afviser cookies eller opnår meddelelser om, når der
anmodes om placering af cookies.

Hvis du vælger at afvise Camatek.dk's cookies, får du muligvis ikke fuld adgang til de interaktive
funktioner på vores hjemmeside. (Se vejledninger til, hvordan man sletter cookies i diverse browsere og
på forskellige platforme her).

Personlig identificerbar information
Camatek.dk kan indsamle og bruge dine personlige informationer med henblik på følgende formål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

For at køre og drive vores hjemmeside.
For at vise indholdet på hjemmesiden korrekt.
For at forbedre vores kundeservice.
For at hjælpe os med at respondere på dine kundeserviceanmodninger og opfylde behov mere
effektivt.
For at tilpasse din brugeroplevelse.
For at forstå, hvordan vores brugere som gruppe bruger de tjenester og ressourcer, der leveres
på vores hjemmeside.
For at forbedre vores hjemmeside.
For at forbedre vores produkter og tjenester.
For at køre en kampagne, konkurrence, undersøgelse eller anden sidefunktion.
For at sende informationer til dig, som du har accepteret at modtage, om emner, vi tror, vil være
af interesse for dig.
For at sende periodiske e-mails, som kan omfatte elektroniske nyhedsbreve og mails med autosvar.
For at besvare dine henvendelser, spørgsmål og / eller andre anmodninger.

Camatek.dk kan indsamle personligt identificerbare oplysninger fra dig på forskellige måder, herunder
men ikke begrænset til, når du besøger vores hjemmeside, registrerer dig på sitet, udfylder en formular
og i forbindelse med diverse andre aktiviteter, services, features eller ressourcer, som vi stiller til
rådighed på vores hjemmeside.
Helt specifikt, hvis du vil abonnere på vores nyhedsbrev, vil vi bede om din email-adresse.
Hvis du udfylder en formular, vil vi have brug for dit navn og din email-adresse, og vi vil spørge efter
information, som er relevant i forhold formularens formål.
På nuværende tidspunkt kan du ikke købe nogen produkter eller services direkte gennem
hjemmesiden, hvilket betyder, at vi ikke har nogen betalingsprocessor, som indsamler personlig
betalingsinformation. Men hvis du modtager en faktura, og når vi modtager din betaling, så vil vi have
dit navn, email-adresse, betalingsadresse og kreditkortnummer i vores betalingssystem.
Du kan som nævnt altid afvise at levere personligt identificerbare oplysninger og besøge vores
hjemmeside anonymt. Det kan dog forhindre dig i at interagere med visse hjemmeside-relaterede
aktiviteter.

Hvis vi foretager væsentlige ændringer i indsamlingen af personligt identificerbare oplysninger,
informerer vi dig ved at oplyse om det på vores hjemmeside. Vi bruger kun personlige oplysninger
modtaget fra dig til interne formål og vil ikke sælge dem eller videregive dem til tredjepart.
Vi indsamler også hver besøgenes IP-adresse, hvilket hjælper os med at bekæmpe spam og svindel. Vi
bruger ikke IP-adresser til andre formål.
Camatek.dk indeholder links til andre hjemmesider, som kan være af interesse for dig. Men hvis du
bruger dem til at forlade vores hjemmeside, har vi ikke nogen kontrol over den hjemmeside, som du
end vælger at besøge. Derfor kan vi ikke være ansvarlige for at beskytte de informationer, du end måtte
give, når du besøger disse hjemmesider, som ikke omfattet af denne privatlivspolitik. Udvis altid
forsigtighed ved at gennemgå privatlivspolitikken for den pågældende hjemmeside, før du fortsætter
med at bruge den.

Ikke-personlig identificerbar information
Vi kan indsamle ikke-personligt identificerbare oplysninger om dig, når du interagerer med vores
hjemmeside. Ikke-personligt identificerbare oplysninger kan indeholde browsernavne, typen af
computer/de vice og tekniske oplysninger om din metode til forbindelse til vores hjemmeside, f.eks.
styresystemet og den internetudbyder, du brugte og andre lignende oplysninger.

Børns privatlivsbeskyttelse
Denne hjemmeside er rettet mod voksne. Den er ikke rettet mod børn under 16 år. Vi driver vores
hjemmeside i overensstemmelse med gældende regler. Enhver person under 16 år skal have deres
forældres samtykke til at bruge denne hjemmeside. Der indsamles og bruges ikke (ifølge vores viden)
personlige data fra personer under 16 år.

Frigørelse af information
Hvis vi sælger Camatek.dk, kan de oplysninger, vi har fået fra dig gennem din frivillige deltagelse
gennem hjemmeside-features, overføres til den nye ejer som en del af salget, så den service, der
leveres til dig, kan fortsætte. I så fald vil du modtage besked via vores hjemmeside om denne ændring i
kontrol og praksisser, og vi vil efterstræbe inden for rimelighedens grænser at sikre, at køberen
efterlever eventuelle anmodninger om opt-out, som du måtte ønske.

Opbevaring af data

Personlige data og ikke-personlige data indsamlet af denne hjemmeside lagres på vores hosts servere.
Denne host er RedHOST ApS med følgende adresse: Blangstedgaardvej 1, 5220 Odense SØ,
Danmark.

At få rettet eller fjernet oplysninger
Vi leverer denne privatlivspolitik som en erklæring til dig om vores forpligtelse til at beskytte dine
personlige identificerbare oplysninger.
Hvis du har indsendt personlig identificerbare oplysninger via vores hjemmeside og ønsker at få disse
informationer rettet eller fjernet, så kontakt os venligst.

Opdateringer på privatlivspolitikken
Camatek.dk forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Hvis der forekommer
en væsentlig ændring i vores cookie- og privatlivspraksisser, vil vi på vores hjemmeside angive, at
disse praksisser er ændret og give et link til den opdaterede privatlivspolitik. Vi opfordrer dig til
regelmæssigt at gennemgå denne politik, så du kan vide, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi
bruger det.

Accept af vilkår
Hvis du ikke accepterer Camatek.dk's privatlivspolitik som vist her på denne hjemmeside, så giv
venligst ikke dit samtykke til placering af cookies samt indsamlingen og opbevaringen af dine
personlige data.
Dit eksplicitte samtykke angiver din accept af denne privatlivspolitik i sin helhed.
Tak.
Camatek ApS
Møllehaven 1
6430 Nordborg,
Denmark
mail@camatek.dk
(+45) 40 53 15 17

