Fortrolighedspolitik
Ikrafttræden: 25/05/2018

1. Indledning
1.1. Hvordan defineres og karakteriseres persondata?
Ved benyttelse af vores platform, der er tilgængelig via hjemmesiden www.madsamling.dk
(”Hjemmesiden” eller ”Platformen”), eller vores app, kan Vi blive foranlediget til at bede dig
om at meddele Os persondata om dig (”du” betegner alle Hjemmesidens Brugere –
Medlemmer, Værter, Producenter – som beskrevet i de Almindelige Betingelser for Brug af
Hjemmesiden).
Udtrykket ”persondata” betegner alle de oplysninger, der gør det muligt at identificere et
individ direkte eller indirekte ved sammenstilling af flere oplysninger, hvilket især svarer til dit
efternavn, dit fornavn eller dine fornavne, dit pseudonym, dit foto, din mailadresse, dit
telefonnummer eller dine telefonnumre, din fødselsdato, oplysninger om dine transaktioner
på Platformen, samt enhver anden oplysning, som Vi kan anmode dig om, og som du
vælger at meddele Os om dig, som beskrevet mere detaljeret i artikel 2 nedenfor.
1.2. Hvem er den Ansvarlige for indsamlingen og behandlingen af oplysningerne?
Som ansvarlig for databehandlingen lægger Vi, Madsamling, som hører under EQUANUM
SAS, som er et selskab under fransk ret, registreret ved Handels- og Selskabskammeret i
Paris under nummer 528 203 755, der har hovedsæde på 2, rue de la Roquette - Cour
Sainte Marguerite, 75011 Paris, Frankrig (i nærværende dokument kaldet ”Vi”), særlig stor
vægt på at beskytte og respektere dit privatliv.
I overensstemmelse med vores særlige bruger vilkår og betingelser kan Vi, idet vi sammen
med Værterne definerer visse formål for den persondatabehandling, der sker inden for
Platformen, komme i en situation med fælles behandling og skal i dette tilfælde betragtes
som medansvarlige for databehandlingen uden hensyntagen til den omstændighed, at Vi
alene fastsætter de vigtigste midler for databehandlingen, såsom, kategorierne for data, der
kan behandles, modtagerne af oplysningerne eller varigheden for opbevaring af
oplysningerne. Denne liste er ikke udtømmende.
Som ejer og administrator af Platformen påtager Vi os næsten alle de indgåede forpligtelser
for at sikre respekt for og beskyttelse af dit privatliv. Derfor er Vi din vigtigste kontakt, når du
ønsker en anmodning vedrørende dine persondata behandlet. Du kan finde fordelingen af
vores forskellige forpligtelser i artikel 2 af vores særlige bruger vilkår og betingelser.
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1.3. Hvad er formålet med denne Fortrolighedspolitik?
Nærværende Fortrolighedspolitik har til formål at orientere dig om de midler, som Vi
anvender for at indsamle og behandle dine persondata, som du foranlediges til at meddele
Os via brug af vores Platform, der er tilgængelig på hjemmesiden www.madsamling.dk, eller
vores app, med den strengeste respekt for dine rettigheder.
Vi opfordrer dig til omhyggeligt at læse nærværende dokument for bedre at forstå vores
praksis vedrørende den persondatabehandling, Vi anvender.

2. De oplysninger, Vi indsamler
Det kan ske, at Vi indsamler og behandler følgende oplysninger:
2.1. De oplysninger, som du meddeler Os direkte, især:
●

●
●
●
●
●
●
●

De oplysninger, der er nødvendige for tilmelding på vores Platform, er især dit
efternavn og fornavn, din mail- og postadresse, din fødselsdato og dit kodeord. Disse
oplysninger er obligatoriske. Hvis de mangler, får du ikke tilladelse til at oprette en
konto på vores Platform og ingen adgang til Madsamlingens ydelser;
Et telefonnummer, som du anmodes om, når du ønsker at afgive bestilling første
gang;
Et foto;
En kopi af alle de bestillinger, der udføres på vores Platform;
Fortegnelsen over de finans- eller regnskabsmæssige operationer, der udføres på
vores Platform;
Historikken over dine besøg på vores Platform og det indhold, som du har fået
adgang til;
De oplysninger, som Vi anmoder om, når du meddeler Os et problem vedrørende
vores Platform eller vores ydelser, som eksempelvis grunden til din anmodning;
De oplysninger, der er forbundet med din lokalisering, når du har accepteret, at Vi
indsamler og behandler disse oplysninger (kun via app’en).

2.2. De oplysninger, Vi automatisk indsamler:
2.2.1. Når du besøger vores Platform og gør brug af vores ydelser, registrerer vi
brugeroplysningerne.
2.2.2. Ved hvert af dine besøg kan det ske, at Vi, i overensstemmelse med den gældende
lovgivning og i givet fald med dit samtykke, indsamler oplysninger om de enheder, med
hvilke du benytter vores ydelser, eller om de netværk fra hvilke du har adgang til vores
ydelser, såsom især dine IP-adresser, login-oplysninger, typer og versioner af de benyttede
webbrowsere, typer og versioner af dine webbrowser-plugins, navigationssystemer og
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platforme, oplysninger om din eksplorationsrute på vores Platform, især din rute gennem de
forskellige URL-sider på vores Platform, det indhold, som du får adgang til eller benytter.
Blandt de teknologier, som benyttes til at indsamle disse oplysninger, anvender Vi især de
cookies, som beskrives mere detaljeret i artikel 9 nedenfor.
2.2.3. Vi indsamler også oplysninger om din brug af vores Platform (såsom antallet af
udførte bestillinger og deres indhold, de Madsamlinger, du er tilmeldt, osv.).
2.3. Varigheden for opbevaring af jeres data
2.3.1. Angående oplysninger om administration af vores handelsforhold med dig og vores
potentielle brugere:
● Dine persondata opbevares ikke længere end strengt nødvendigt for administrationen
af vores handelsforhold med dig;
● De oplysninger, der gør det muligt at etablere et bevis på en rettighed eller en kontrakt
og som skal opbevares for at overholde en lovmæssig forpligtelse, vil dog blive
opbevaret så længe som påbudt af gældende lov;
● Vedrørende eventuelle kundesøgningsoperationer kan dine oplysninger blive
opbevaret i tre (3) år fra og med ophøret for handelsforholdet. Efter udløbet af denne
periode på tre (3) år kan det ske, at Vi kontakter dig igen for at høre, om du ønsker
fortsat at modtage kommercielle henvendelser;
● Ligeledes kan det ske, at persondata om en potentiel bruger, der ikke er kunde, bliver
opbevaret i en periode på tre (3) år fra og med indsamlingen af disse oplysninger eller
den potentielle brugers sidste besøg.
2.3.2. Angående forvaltningen af fortegnelserne over indsigelse mod kundesøgning
opbevares de oplysninger, der gør det muligt at tage hensyn til din ret til indsigelse, i mindst
tre (3) år fra og med det tidspunkt, hvor du gør din ret til indsigelse gældende.
2.3.3. Angående statistikkerne over besøgsantal opbevares de oplysninger, der lagres i
brugerterminalen eller ethvert andet element, som anvendes til at identificere brugere og til
at gøre det muligt at følge dem eller deres besøgshyppighed, ikke i mere end tretten (13)
måneder.
2.3.4. Angående oplysningerne om dine bankkort:
● De finansielle transaktioner, der vedrører betaling af køb og omkostninger via
Platformen, bliver betroet til en yder af betalingsservice, som sørger for korrekt og
sikker udførelse af transaktionen, selskabet MangoPay (”Betalingsyderen”).
Betalingsyderen indsamler og opbevarer i vores navn og for os dine persondata
vedrørende dine bankkortnumre, så længe du er tilmeldt Platformen, og mindst indtil
du udfører din sidste transaktion. Vi har ikke for vores vedkommende adgang til disse
oplysninger. Ved at have sat kryds i det felt, der udtrykkeligt er forudset til dette formål
på Platformen, giver du Os dit udtrykkelige samtykke til denne opbevaring.
● Oplysningerne om det visuelle kryptogram eller CVV2, der er angivet på dit bankkort,
lagres ikke.
● Hvis du dokumenterer din identitet, og hvis betingelserne for at gøre disse rettigheder
gældende er opfyldt, kan du udøve din adgangsret, din ret til at berigtige, slette,
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begrænse databehandling, gøre indsigelse, indbringe klage til Datatilsynet og
bestemme, hvad der skal ske med dine oplysninger efter din død, ved at kontakte
MangoPay (Tlf.: +44 20 8068 0070) eller ved at kontakte Os direkte (se artikel 13
nedenfor).
Under alle omstændigheder vil dine oplysninger blive opbevaret i tretten (13) måneder
efter debiteringsdatoen, en sikkerhedsperiode for det tilfælde, at der skulle ske
indsigelse mod transaktionen i henhold til gældende lovgivning. Denne periode kan
forlænges til femten (15) måneder for at tage hensyn til muligheden for brug af
betalingskort med forsinket debitering.

●

2.3.5. Angående de øvrige finansoplysninger (for eksempel betalinger, tilbagebetalinger,
osv.) kan de opbevares i den periode, der er påbudt af den gældende skatte- og
regnskabsmæssige lovgivning.
2.3.6. Hvis din konto er blevet suspenderet eller blokeret, beholder Vi dine oplysninger i en
periode op til ti (10) år fra og med kontoens suspendering for at undgå enhver omgåelse fra
din side af de regler, der er fastlagt i vores Almindelige Betingelser for brug.

3. Til hvilke formål bruger Vi de oplysninger, Vi indsamler?
Vi anvender persondatabehandling for at gøre det muligt for Os at sikre forvaltning,
fakturering og opfølgning af aktivitet på Platformen. Disse oplysninger er nødvendige for en
korrekt udførelse af vores ydelser.
Vi kan også bruge disse oplysninger til at sende dig e-mails med oplysninger og / eller med
kundesøgende indhold. Databehandlingen er i så fald baseret på vores legitime interesse i
at orientere dig og i at udvikle vores aktivitet.

3.1. Vi indsamler og behandler dine persondata for at opfylde et eller flere af
følgende mål:
●
●

●

Administrere din adgang til visse ydelser, der er tilgængelige på Hjemmesiden og
deres brug;
Udføre operationer til administration af Brugerne, vedrørende kontrakter, bestillinger,
leveringer, fakturaer, loyalitetsprogrammer, opfølgning af forbindelsen mellem
Brugerne;
Oprette en fil over potentielle og reelle Brugere – Sende nyhedsbreve,
salgsfremmende henvendelser og budskaber. Hvis du ikke ønsker det, giver Vi dig
mulighed for at gøre indsigelse mod indsamling af dine persondata i
overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. Det kan også ske, at Vi
bruger dine oplysninger til at sende dig reklamebudskaber, der kan interessere dig,
på sociale netværkers platforme eller tredjepersoners hjemmesider. Hvis du ønsker
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●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

flere oplysninger om dette emne, opfordrer Vi dig til at gøre dig bekendt med de
almindelige betingelser for brug af disse platforme;
Udvikle statistikker for handel og benyttelse af vores ydelser;
Organisere konkurrencespil, lotterier og andre salgsfremmende operationer med
undtagelse af internetbaserede penge- og hasardspil, der påkræver tilladelse af
kompetent autoritet;
Forvalte folks meninger om produkter, ydelser og indhold;
Forvalte ubetalte regninger og eventuelle stridsmål vedrørende brug af vores
produkter og ydelser;
Overholde vores lov- og forskriftsmæssige forpligtelser;
Indkassere dine betalinger eller overføre de tilbagebetalinger, der er modtaget på
dine vegne i samarbejde med vores Betalingsyder, til dig;
Gøre det muligt for dig at personalisere din profil på vores Platform;
Gøre det muligt for dig at kommunikere og udveksle information Brugerne imellem;
Sikre os overholdelse af den gældende lovgivning, vores almindelige og i givet fald
særlige betingelser for brug og af nærværende Fortrolighedspolitik. I tilfælde af
manglende overholdelse fra din side, vil Vi kunne blive nødt til at suspendere din
konto på vores Platform;
Orientere dig om ændringer på Platformen eller vores ydelser;
Styre vores Platform og udføre interne tekniske operationer i forbindelse med
problemløsninger, data- og testanalyser, forskning, analyser, undersøgelser og
meningsmålinger;
Forbedre og optimere vores Platform, især for at sikre Os, at præsentationen af vores
indhold er tilpasset dine enheder;
Hjælpe Os med at bevare et sikkert miljø på vores Platform.

3.2 Vi meddeler dig ved indsamlingen af dine persondata, om der er pligt til at meddele visse
oplysninger, eller om det er frivilligt. Vi forklarer også, hvilke følger det eventuelt kan få ikke
at give noget svar.
3.3 De i nærværende artikel beskrevne formål vedrører kun dem, som Vi har beskrevet, og
ikke de eventuelle formål, som andre Brugere af Hjemmesiden har fastsat, når de modtager
dine persondata, som beskrevet i artikel 4.1 og 4.2 nedenfor.

4. Hvem modtager de oplysninger, Vi indsamler, og hvorfor
videresender Vi disse oplysninger til dem?
4.1. Ved brug af vores ydelser kan det ske, at visse af dine oplysninger videresendes til
andre Brugere af Hjemmesiden.
Ved nedlæggelse af en Madsamling kan det eksempelvis ske, at Medlemmernes persondata
videresendes til en anden Vært i nærheden.
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Det kan ligeledes ske, at Producenternes persondata gøres tilgængelige af forskellige
Værter.
Det kan også ske, at Producenterne modtager persondata fra Medlemmerne uden af den
grund at være medansvarlige for databehandlingen.
4.2. De Værter og Producenter, der måtte bruge Medlemmernes persondata via Platformen
eller udenfor til andre formål end dem, der specifikt er etableret af nærværende
Fortrolighedspolitik, ville påtage sig deres eget ansvar, idet vores ansvar under ingen
omstændigheder kan gøres gældende på dette grundlag.
4.3. Det kan også ske, at Vi deler persondata med andre enheder af Madsamlingsgruppen,
La Ruche qui dit Oui.
4.4. Visse organer har lovmæssig beføjelse til at få adgang til dine persondata:
● de organer, der har den opgave at kontrollere vores aktivitet (især revisoren);
● de offentlige organer, såsom justitssekretærer og ministerielle embedsmænd.
4.5. Vi har også et nært samarbejde med tredjehåndsvirksomheder, der kan få adgang til
dine persondata, især underleverandører, som Vi især bruger til tekniske ydelser,
betalingsydelser, transport- og leveringsydelser, identitetskontrol, eller leverandører af
analytiske ydelser, inkassovirksomheder og kreditinstitutter.
Vi deler kun dine oplysninger med de ovennævnte tredjepersoner i følgende tilfælde:
- Når Vi henvender os til en serviceyder i forbindelse med udførelsen af en kontrakt mellem
dig og Os eller for at levere eller forbedre vores ydelser (for eksempel i forbindelse
med betalinger via vores Platform);
- Når Vi henvender os til leverandører af søgemaskiner og analytiske løsninger for at
forbedre og optimere vores Platform;
- Når Vi har lovmæssig forpligtelse til at gøre det, eller når Vi i god tro mener, at det er
nødvendigt for (i) at imødekomme en klage imod Madsamlingen, (ii) at overholde et
juridisk krav, (iii) at bringe en kontrakt med vores Brugere til udførelse, såsom de
Almindelige Betingelser for Brug og nærværende Fortrolighedspolitik, (iv) i
nødstilfælde, der sætter det offentlige helbred eller en persons fysiske sikkerhed i
fare, (v) i forbindelse med undersøgelser og efterforskninger, eller (vi) for at sikre
Madsamlingen, dens Brugere og mere generelt enhver tredjepersons rettigheder,
formue og sikkerhed;
4.6. Vi gør dig opmærksom på, at hvis du beslutter at give Os adgang til visse af dine
informationer, især dine persondata, via tilslutningsservicer stillet til rådighed af en
tredjeperson (for eksempel Facebook Connect), kan vi ligeledes gøre vores
fortrolighedspolitik gældende over for dig. Vi har ingen kontrol over indsamlingen og
behandlingen af dine data, når de anvendes af en tredjeperson på vedkommendes egen
platform.
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4.7. De Brugere, hvis oplysninger er indsamlet på grundlag af vores legitime interesse som
nævnt i artikel 3, mindes endelig om, at de på ethvert tidspunkt kan gøre indsigelse mod
databehandling, der vedrører dem og som i givet fald kræver deres samtykke.

5. Hvordan bruger og modererer Vi dine meddelelser?
5.1. Vi kan få kendskab til de meddelelser, du udveksler med Værterne via vores Platform,
især med henblik på at forebygge bedrageri, forbedre vores ydelser, bistå brugerne,
undersøge, om vores medlemmer overholder de kontrakter, de har indgået med Os, især
vores Almindelige Betingelser for Brug. Eksempelvis for at undgå, at en Producent anvender
afleder vores Ydelser for at sætte Produkterne til salg uden for vores Platform, tillader Vi os
at gennemgå og analysere de meddelelser, der udveksles på vores Platform, for at sikre os,
at de ikke indeholder nogen adresse eller reference til andre hjemmesider, der er
karakteriseret ved en ulovlig adfærd som beskrevet i artikel 12 i de Almindelige Betingelser
for Brug, som Vi henviser dig til.
5.2. Vi gør os aldrig bekendt med dine beskeder til salgsfremmende formål eller til målrettet
reklame.

6. E-mails og SMS’er, Vi sender dig
6.1. I overensstemmelse med lovgivningen og med dit samtykke, når det er påkrævet, kan Vi
bruge de oplysninger, du meddeler Os på Platformen, til kundesøgning, samt til at sende dig
nyhedsbreve og indbydelser til vores events, præsentere målrettede reklamer på sociale
mediers platforme eller tredjepersoner hjemmesiders eller enhver anden meddelelse, der
eventuelt måtte interessere dig.
6.2. Angående vores eller Værternes e-mail-meddelelser kan du på ethvert tidspunkt
standse disse meddelelser ved at afkrydse det tilsvarende felt på din konto, ved at klikke på
afmeldelseslinket, der ledsager hver af vores meddelelser, eller ved at kontakte Os på den
måde, der er beskrevet i artikel 13 nedenfor.

7. Videresendes dine oplysninger, hvordan og hvorhen?
7.1. Vi opbevarer dine persondata i EU.
7.2. Hvis dine oplysninger skulle overføres til et eller flere andre lande, hvis lovgivning om
persondatabeskyttelse beskytter dine rettigheder mindre end den lovgivning, der gælder i din
situation, ville Vi træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre en behandling, der er i
overensstemmelse med den gældende lovgivning, og for at denne overførsel sker inden for
rammerne af kontraktmæssige standardbestemmelser, såsom dem, der foreslås af den
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Europæiske Kommission og som sikrer et tilsvarende beskyttelsesniveau for dine
rettigheder.

8. Hvilke rettigheder har du vedrørende dine persondata?
8.1. Du har forskellige rettigheder vedrørende dine persondata:
8.1.1. Du kan med lovlig begrundelse gøre indsigelse mod enhver form for databehandling
beskrevet i nærværende dokument, enten når dine persondata indsamles, eller ved at
kontakte Os senere (indsigelsesret).
8.1.2. Du kan anmode om, at behandlingen af dine persondata begrænses til de tilfælde, der
er fastsat i loven (ret til begrænsning af databehandling):
- Mens vi foretager en kontrol, når du bestrider rigtigheden af dine persondata,
- Når behandlingen af disse data er ulovlig og du foretrækker at begrænse denne
behandling frem for at slette dine data,
- Når Vi ikke mere behøver dine persondata og du alligevel ønsker, at de opbevares
for at gøre dine rettigheder gældende,
- Mens den lovlige begrundelse kontrolleres, når du har gjort indsigelse mod
behandling af dine persondata.
8.1.3. Du kan anmode om, at Vi meddeler dig alle de persondata, Vi råder over vedrørende
din person (adgangsret). Du kan i så fald benytte lejligheden til at kontrollere deres rigtighed
og få dem berigtiget (berigtigelsesret) eller i givet fald slettet (slettelsesret).
8.1.4. Du kan hente dine persondata, som du har meddelt Os, i et åbent og maskin læseligt
format for at lagre dem til eget brug eller meddele dem til en anden ansvarlig for
databehandlingen (ret til portabilitet).
8.1.5. Du har ret til at definere bestemmelser vedrørende dine persondatas opbevaring,
slettelse og meddelelse efter din død.
Disse bestemmelser kan være generelle, dvs. at de i givet fald vedrører alle persondata om
dig. De skal i dette tilfælde registreres af en fortrolig tredjeperson certificeret af CNIL.
Bestemmelserne kan også specifikt vedrøre de oplysninger, Vi behandler. Det er i dette
tilfælde nødvendigt at meddele dem til Os på følgende adresser:
-

mailadresse: privacy@madsamling.dk
postadresse: Madsamling - Spørgsmål om persondata – Venlighedsvej 6 – 2970
Hørsholm – Danmark

Ved at meddele Os sådanne bestemmelser giver du udtrykkeligt dit samtykke til, at disse
bestemmelser opbevares, videresendes og udføres som beskrevet i nærværende dokument.
Du kan i dine bestemmelser udpege en person, der har den opgave at udføre dem. Denne
person får i dette tilfælde efter din død beføjelse til at gøre sig bekendt med disse
bestemmelser og til at anmode Os om at udføre dem. Hvis ingen udpeges, får dine arvinger
beføjelse til at gøre sig bekendt med dine bestemmelser efter din død og til at anmode Os
om at udføre dem.
Du kan ændre og tilbagekalde dine bestemmelser på ethvert tidspunkt ved at skrive til Os på
adresserne ovenfor.
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8.1.6. Du har ret til at indbringe klage til den kompetente kontrolmyndighed eller til at opnå
erstatning ved de kompetente domstole, hvis du mener, at Vi ikke har respekteret dine
rettigheder.
8.2. Før Vi besvarer din anmodning, kan det ske, at Vi (i) kontrollerer din identitet og (ii)
anmoder dig om at give Os yderligere oplysninger.
8.3. Vi bestræber os på at besvare din anmodning inden for en rimelig frist og under alle
omstændigheder inden den i loven fastsatte frist. Hvis du ønsker at gøre denne ret
gældende, bedes du kontakte Os som beskrevet i artikel 13 nedenfor.

9. Cookies
9.1. Cookies er tekstfiler, der ofte er krypterede og som opbevares på din webbrowser. De
oprettes, når en Brugers webbrowser besøger et bestemt websted: hjemmesiden sender
oplysningerne til webbrowseren, der i så fald opretter en tekstfil. Hver gang Brugeren vender
tilbage til samme hjemmeside, henter webbrowseren denne fil og sender den til
hjemmesidens server.
9.2. Der kan skelnes mellem to slags cookies med forskelligt formål. Tekniske cookies og
reklame cookies:
● De tekniske cookies anvendes under din browsing for at gøre denne nemmere og for
at udføre visse funktioner. En teknisk cookie kan for eksempel anvendes for at lagre
svar oplyst i en formular eller Brugerens præferencer vedrørende sprog eller
præsentationen for en hjemmeside, når sådanne optioner er tilgængelige.
● Reklame cookies kan ikke kun oprettes af den hjemmeside, som Brugeren besøger,
men også af andre hjemmesider, der udsender reklamer, annoncer, widgets eller
andre elementer på den præsenterede side. Disse cookies kan især anvendes for at
udføre målrettet reklame, dvs. reklame bestemt af Brugerens browsing.
9.3. Vi anvender tekniske cookies. De lagres i din webbrowser i en periode på højst tretten
(13) måneder. Vi anvender ikke reklame cookies. Hvis Vi imidlertid skulle bruge dem i
fremtiden, ville Vi på forhånd orientere dig herom, og du ville i givet fald få mulighed for at
deaktivere disse cookies.
9.4. Vi anvender især Google Analytics, som er et statistisk værktøj, der analyserer
besøgshyppighed og som genererer en cookie, der gør det muligt at måle antallet af
besøgende på Hjemmesiden, antallet af besøgte sider og de besøgendes aktivitet. Din IPadresse indsamles også for at bestemme, hvilket land du tilslutter dig fra. Perioden for
opbevaring af denne cookie er nævnt i artikel 2 i nærværende Fortrolighedspolitik.
9.5. Vi minder dig for alle tilfældes skyld om, at du kan gøre indsigelse mod lagring af
cookies ved at konfigurere din webbrowser. For at styre cookies er hver browsers
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konfiguration forskellig. Den beskrives i din browsers hjælpemenu, der giver dig oplysning
om, hvordan du kan ændre dine ønsker vedrørende cookies (vær dog opmærksom på, at en
indsigelse mod lagring af cookies på din browser kan forhindre, at Platformen fungerer
korrekt). Til dette formål kan du følge de links, der er optegnet nedenfor:
● Internet Explorer™
● Safari™
● Chrome™
● Firefox™
● Opera™

10. Fortrolighed vedrørende dit brugernavn og dit kodeord
I overensstemmelse med de Almindelige Betingelser for Brug er du ansvarlig for, at dit
brugernavn og dit kodeord forbliver fortrolige, når du besøger vores Platform.
Du forpligter dig til at holde dette kodeord hemmeligt og til ikke at meddele det til nogen
anden person. Du skal øjeblikkeligt kontakte Os, hvis det bliver stjålet, bliver væk eller
afkodes, eller hvis dit brugernavn og dit kodeord bliver brugt uden din tilladelse, og hvis du
opdager, at din konto er blevet brugt uden din viden.

11. Sikkerhedsforanstaltninger
Vi gør dig opmærksom på, at vi træffer alle nødvendige og passende operationelle og
tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at opbevare dine persondata i sikkerhed, uberørte og
fortrolige, og især for at forhindre, at de bliver deformeret, beskadiget, eller at uautoriserede
tredjepersoner får adgang til dem.

12. Ændring af vores Fortrolighedspolitik
Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at ændre nærværende Fortrolighedspolitik,
enten i sin helhed eller delvist. Disse ændringer træder i kraft fra og med det tidspunkt, hvor
den nye fortrolighedspolitik offentliggøres. Vi orienterer dig på forhånd om dette på enhver
nødvendig måde. Under alle omstændigheder vil din benyttelse af Platformen efter
ikrafttræden af disse ændringer gælde som anerkendelse og accept af den nye
fortrolighedspolitik.

13. Kontaktadresser
Hvis du har et hvilket som helst spørgsmål om nærværende Fortrolighedspolitik eller om
dine persondata, bedes du kontakte Os ved:
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●

●
●

at sende en e-mail til vores Databeskyttelsesrepræsentant, Advokatkontoret BOLD
på 19, rue des Petites Ecuries, 75010 Paris, via følgende adresse:
dpo@wearebold.co;
at sende en e-mail til: privacy@madsamling.dk;
eller ved at sende Os et brev til følgende adresse: Madsamling - Spørgsmål om
persondata – Venlighedsvej 6 – 2970 Hørsholm – Danmark.
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