PERSONDATAPOLITIK
praQtice ApS (CVR 25441745), Grønnevej 17, 8680 Ry, har ansvar for de personlige data, du
oplyser os og er derfor ansvarlig for dine personlige data i henhold til gældende love.
praQtice ApS tager beskyttelsen af besøgendes personlige oplysninger alvorligt. Vores
persondatapolitik gælder for alle personlige oplysninger, der indsamles af os eller afgives til os,
uanset om det er offline eller online, inkl. personlige oplysninger, indsamlet eller fremsendt på
vores hjemmesider.
Vi sælger aldrig dine personlige oplysninger.
Vi anvender kun dine personlige oplysninger til handlinger, som du har igangsat eller anmodet om,
til markedsføring af praQtice ApS.
Hvis du ikke kan acceptere vilkårene i denne persondatapolitik, bedes du undlade at benytte vores
sider eller at afgive personlige oplysninger.
Personlige oplysninger
Hvilke personlige oplysninger kan vi indsamle?
“Personlige Oplysninger” betyder oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt.
Eksempler på personlige oplysninger er:
Navn
Postadresse (herunder fakturerings- og forsendelsesadresse)
Telefonnummer
E-mailadresse
Selskabsnavn, CVR nr. og adresse
Bopælsland
IP-adresse
Præferencer
Browser og enhedsoplysninger
Server logfileroplysninger
Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies, pixel tags og anden teknologi
Demografiske oplysninger, du har afgivet
Positionsoplysninger
Samlede oplysninger
Hvilke oplysninger vi indsamler, afhænger af din interaktion med os.
Hvordan indsamler vi personlige oplysninger?
Vi og vores serviceleverandører kan indsamle Personlige Oplysninger på flere forskellige måder,
herunder:
Vi kan indsamle Personlige Oplysninger via hjemmesiden, når du f.eks. udfylder vores
kontaktformular.
Via din browser eller enhed: Visse oplysninger indsamles af de fleste browsere eller automatisk via
din enhed. Vi bruger disse oplysninger til statistiske formål samt til at sikre, at Siderne fungerer
korrekt.

Via serverens logfiler: Din “IP-adresse” er et nummer, som din internetudbyder automatisk tildeler
den computer eller enhed, du anvender. En IP-adresse identificeres og logges automatisk i vores
servers logfiler, hver gang en bruger besøger siderne, sammen med oplysninger om tidspunktet
for besøget og de(n) side(r), der blev besøgt. Vi logger også din IP adresse, når du udfylder vores
digitale formularer for at undgå misbrug.
Ved brug af cookies: Cookies gør det muligt for en webserver at overføre data til en computer eller
enhed til registrering, statistik og andre formål. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger
ved brug af cookies, findes der en enkel procedure i de fleste browsere, som gør det muligt for dig
at afvise brugen af cookies.
Fra dig: Oplysninger såsom selskabsnavn, adresse og postnummer samt andre oplysninger, for eks.
din foretrukne kommunikationsmetode, kan blive indsamlet, når du frivilligt afgiver disse
oplysninger.
Din enheds fysiske position: Vi kan indsamle oplysninger om din enheds fysiske position.
I disse tilfælde kan dine Personlige Oplysninger evt. blive indsamlet af denne tredjepart og ikke af
os, og de vil være underlagt tredjepartens persondatapolitik frem for vores persondatapolitik. Vi
har ikke kontrol over denne tredjeparts brug eller videregivelse af dine personlige oplysninger og
er ej heller ansvarlige derfor.
Hvordan bruger vi personlige oplysninger?
Vi kan gøre brug af personlige oplysninger:
Til at besvare dine henvendelser og imødekomme dine anmodninger, for eks. ved at besvare dine
spørgsmål og kommentarer.
Ingen forretningspartnere vil modtage dine personlige oplysninger til brug for deres egne
markedsføringsformål. Vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med
gældende persondata- og databeskyttelseslovgivning.
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål praQtice ApS’ behandling af dine
personlige oplysninger, eller hvis du ønsker, at urigtige oplysninger korrigeres eller slettes.
Sikkerhed
Vi anvender rimelige organisatoriske, tekniske og administrative metoder til at beskytte personlige
oplysninger, som vi er i besiddelse af. Desværre kan ingen dataoverførsler over internettet eller
dataopbevaringssystemer garanteres at være 100% sikre.
Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (for eks. hvis du føler,
at sikkerheden i forhold til oplysninger du har overført til os, er blevet kompromitteret), bedes du
omgående informere os om problemet ved at kontakte os som beskrevet på hjemmesiden under
“Kontakt ”.
For at gennemgå, rette, opdatere, tilbageholde, slette eller på anden måde begrænse vores brug
af dine personlige oplysninger, som vi tidligere har fået af dig, kan du henvende dig til os ved at
bruge de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnittet “Kontakt” og tydeligt beskrive baggrunden

for din henvendelse. Vi beder dig i din henvendelse tydeligt anføre, hvilke oplysninger du gerne vil
ændre og om du ønsker, at dine personlige oplysninger slettes fra vores database eller i øvrigt
oplyse os om, hvilke begrænsninger du ønsker, der skal gælde for brugen af dine personlige
oplysninger.
Vi vil forsøge at imødekomme din anmodning så hurtigt som muligt. Bemærk dog, at der på trods
af vores bestræbelser kan være oplysninger, tilbage i vores databaser og andre fortegnelser, som
ikke bliver fjernet eller ændret.
Tredjepartssider
Denne Persondatapolitik omfatter ikke tredjeparts fortrolighedspraksis eller -procedurer i øvrigt,
herunder tredjepart, der driver en hjemmeside, hvortil der linkes fra vores sider, og vi er ikke
ansvarlige derfor. Det forhold, at praQtice ApS’ sider indeholder et link, betyder ikke, at vi eller
vores tilknyttede enheder støtter den side, hvortil der linkes.
Vi kan desuden give dig adgang til tredjeparts funktionaliteter, som giver dig mulighed for at lægge
indhold ud på din(e) konto/konti til sociale medier. Vær opmærksom på, at alle oplysninger, som
du udleverer ved at bruge disse funktionaliteter, er omfattet af den pågældende tredjeparts
persondatapolitik og ikke af denne persondatapolitik. Vi har ingen kontrol over og kan ikke holdes
ansvarlige for tredjeparts brug af oplysninger, som du udleverer ved at bruge disse
funktionaliteter.
Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for andre organisationers retningslinjer og procedurer for
indsamling, brug og videregivelse af oplysninger (herunder datasikkerhedsmetoder), så som
Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn, Instagram eller øvrige app-udviklere, app-udbydere,
udbydere af platforme for sociale medier, udbydere af operativsystemer, udbydere af trådløse
tjenester eller enhedsproducenter, herunder personlige oplysninger af enhver art, som du
videregiver til andre organisationer.
Opbevaringsperiode
Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål,
der er beskrevet i denne persondatapolitik.
Følsomme Oplysninger
Vi beder generelt om, at du ikke på eller via vores sider eller på anden måde sender os eller
videregiver følsomme personlige oplysninger (for eks. oplysninger vedrørende racemæssig eller
etnisk oprindelse, politisk eller religiøs orientering eller overbevisninger i øvrigt, sundheds- eller
helbredstilstand, tidligere straffe eller fagforeningsmedlemskab).
I tilfælde hvor det er nødvendigt at overføre følsomme oplysninger såsom konto eller bank
oplysninger vil vi tydeligt oplyse, hvordan du kan gøre det på en sikker måde.
Opdateringer Af Denne Persondatapolitik
Vi kan til alle tider ændre denne Persondatapolitik.
Kontakt Os
Hvis du har spørgsmål til vores Persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os.

