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I P Group A/S (herefter kaldet IPG) erklæring om beskyttelse af data:. 
 

1. IPG forpligter sig til at beskytte dine personlige oplysninge 
 

 IPG er forpligtet til at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du læser denne erklæring om 
beskyttelse af data.  Denne erklæring om beskyttelse af data informerer dig om vores praksis for beskyttelse af dine personlige 
oplysninger og den måde dine oplysninger indsamles, og hvordan disse oplysninger bruges af os. 

 IPG støtter de grundlæggende rettigheder til privatlivets fred og beskyttelse af personlige oplysninger samt overholdelse af national 
og international persondatalovgivning. 

 
 

2. Generelle principper for behandling af personoplysninger 

 

Forordningen om behandling af personoplysninger giver en ramme for at sikre, at personoplysninger behandles ordentligt. IPG vil til 

enhver tid sikre, at personoplysninger: 

  • Behandles rimeligt, lovligt og transparent 

  • Er passende, relevante og ikke er overdrevne 

• Er nøjagtige og opdaterede - unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger vil blive rettet eller slettet eller yderligere behandling 

vil blive suspenderet 

  • Ikke gemmes længere end nødvendigt 

  • Kun behandles til et bestemt, udtrykkeligt og lovligt formål og kun behandles i overensstemmelse med det formål de er indsamlet til. 

  • Er sikre 

 

3. De typer personlige oplysninger, vi indsamler fra dig, kan omfatte: 

 

 • Navn 
 • E-mail 
 • Telefonnummer & IP-adresser 
 • Kundenummer 
 • Arbejdsplads 
 • Stillingbetegnelser  
 • fakturerings- og leveringsadresser 
 
4. Vores formål med at behandle dine personoplysninger 
 

Vi behandler kun dine personoplysninger i forbindelse med et legitimt formål, og generelt behandler vi kun dine 
personoplysninger, hvis: 
• Du har givet samtykke til en sådan behandling 
• Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vi forfølger - og en sådan behandling ikke anses for 
at være skadelig for dig - såsom vores interesser i at udvikle, evaluere, markedsføre og sælge vores produkter 
 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
• For at gøre det muligt for dig at benytte vore tjenester og produkter 
• For at kontakte dig som en del af det almindelige kundeforhold 
• Til at sende dig nyhedsbreve eller andet marketingmateriale, hvis du har bedt om dette 
• Til at yde generel kundeservice og support 
• Til at skabe og følge op på forretningsmuligheder 
• For at overholde gældende lovgivning 
• Vi hverken udlejer, sælger eller på anden måde deler personlige data 

 
5. Aktiv tilmelding. 

 
Hvis du ringer til os, sender os en e-mail eller udfylder en formular via vores websted, vil du vide, hvilke oplysninger du giver, fordi 
du aktivt sender dem til os. Vi bruger sådanne oplysninger til at svare på din forespørgsel eller på anden måde kommunikere med dig 
eller hjælpe dig. Vi kan indsamle data, der er nødvendige for at behandle din ordre eller hvis du henvender dig for at få support, 
f.eks. din leveringsadresse, bestilte produkter og kontaktoplysninger. 

 
6. Dine rettigheder 

 
Du har ret til at få adgang til de personoplysninger vi har registreret på dig . Du kan desuden protestere mod indsamling og videre 
behandling af dine personoplysninger, og du har ret til om nødvendigt at rette dine personoplysninger. Du kan også anmode os om at 
begrænse behandlingen. 
Vi vil slette eller rette eventuelle oplysninger, som er unøjagtige eller forældede, når brugeren anmoder om det 


