
Privatlivspolitik

Akzo Nobel Group of Companies (Akzo Nobel) (herefter omtalt som “vi”) ser det som vores opgave at 
beskytte og respektere dit privatliv.

Denne politik (sammen med vores anvendelsesvilkår og andre dokumenter, som vi refererer til) er 
grundlaget for, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger. Læs venligst følgende tekst omhyggeligt 
for at forstå vores praksis og håndtering af personoplysninger;

Hvilke type oplysninger vi indsamler om dig?

Vi kan indsamle og bruge følgende data om dig:

• Oplysninger, som du giver eller tidligere har givet, når du udfylder formularer på vores hjemmeside og 
gennem alle interaktive funktioner (vores hjemmeside). Dette omfatter de oplysninger, du giver, når du 
registrerer dig på webstedet, abonnere på nogen af vores tjenester, afsender og up-loader materiale eller 
efterspørger yderligere tjenester. Vi kan også bede om dine oplysninger, når du deltager i en konkurrence 
eller markedsføring, samt ved fejlrapportering gældende vores hjemmeside.

• Hvis du kontakter os, kan vi gemme din korrespondance og de oplysninger, den indeholder.

• Vi kan bede dig om at udfylde spørgeskemaer, som vi bruger til undersøgelsesformål, men det er valgfrit at 
svare på disse.

• Oplysninger om din navigation på vores hjemmeside, herunder men ikke begrænset til, trafikdata, 
beliggenhed, weblog og andre kommunikationsdata, uanset om det er nødvendigt for vores 
faktureringssystem eller ej, samt de ressourcer du har adgang til.

Brug af IP-adresser og cookies

Vi kan indsamle oplysninger om din computer, såsom IP-adresse, operativsystem, browser og 
systemadministration og til at indberette oplysninger til vores annoncører. Disse oplysninger er ikke 
personligt identificerbare, men er statistiske data om vores brugeres browser-aktiviteter. Af samme grund 
kan vi hente oplysninger om din generelle anvendelse af Internettet ved hjælp af cookies som lagres på din 
computers harddisk. Cookies indeholder oplysninger, der overføres til din computers harddisk. De vil hjælpe 
os med at forbedre vores hjemmeside og til at give en mere personlig service. Ved hjælp af cookies kan vi:

• Beregn antallet af besøgende og brugsmønstre.

• Gemme oplysninger om dine interesser og til at tilpasse vores hjemmeside til dine præferencer.

• Afkort din søgetid.

• Genkende dig, når du besøger vores hjemmeside.

Når du bruger vores hjemmeside accepterer du automatisk vores brug af cookies. Du kan dog via 
computerens indstillinger vælge ikke at acceptere vores cookies. Dette kan dog betyde, at du ikke har adgang 



til visse dele af vores hjemmeside. Hvis du ikke har valgt at afvise cookies, vil vores system automatisk 
gemme cookies på din harddisk, når du besøger vores hjemmeside.

Bemærk, at vi ikke kontrollerer eventuelle cookies, anvendt af vores annoncører.

Sådan opbevarer vi personlige oplysninger

De personlige oplysninger, vi indsamler om dig kan blive overført og lagret på servere uden for EØS. 
Oplysninger kan også bruges af personale, der arbejder for os uden for EØS, med et af vores selskaber i 
koncernen eller af markedsføringsbureauer eller andre leverandører (direkte eller indirekte). Når du sender 
personlige oplysninger accepterer du automatisk denne overførsel, opbevaring og anvendelse. Vi vil tage alle 
nødvendige skridt til at sikre, at dine data bliver behandlet med sikkerhed og i overensstemmelse med denne 
fortrolighedspolitik.

Overførsel, lagring og brug af personlige oplysninger indsamlet via denne hjemmeside er beskyttet af de 
nuværende tekniske midler. Dog vil formidling af oplysninger på Internettet aldrig være helt sikker. Selvom 
vi vil gøre alt, hvad vi kan for at beskytte dit privatliv, kan vi ikke garantere fuld beskyttelse af data som 
overføres til vores website, og enhver overførsel er på egen risiko. Så snart vi modtager dine oplysninger, vil 
vi tage alle forholdsregler for at forhindre uautoriseret adgang til oplysninger.

Sådan anvendes dine oplysninger

Vi bruger dine oplysninger på følgende måde:

• At sikre, at indholdet af vores hjemmeside når dig og din computer på den mest effektive måde.

• Til at kontakte dig omkring operationelle og tekniske spørgsmål vedrørende din brug af vores hjemmeside 
(og med henblik på markedsføring (herunder men ikke begrænset til) Akzo Nobel produkter og services))

• At gennemføre de forpligtelser, vi gennem kontrakt med dig, har forpligtiget os til at gennemføre.

• For at du skal kunne anvende vores interaktive tjenester, når du ønsker.

• At informere dig om ændringer med hensyn til vores tjenester.

• (I aggregeret, anonym form) til at overføre information til vores selskaber i koncernen eller tredjeparts 
marketing database til analyse formål.

OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til alle medlemmer af teamet, hvilket betyder at vores 
datterselskaber, vores hovedkontor og dets datterselskaber.

Vi kan videregive dine oplysninger direkte eller indirekte til en tredje part:

• Når vi henvender os til en tredjepart for at udvikle, og / eller vedligeholde hjemmesiden og / eller 
reklamere / markedsføre og / eller hoste, eller andre tekniske tjenester.

• Hvis vi skulle sælge eller købe en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive dine 
personlige oplysninger til sælgeren eller køberen af virksomheden / aktiverne.

• Hvis vi eller vores aktiver opkøbes af en tredjepart, i hvilket tilfælde personoplysninger hos os, og som er 
underlagt vores fortrolighedspolitik dermed overgår til tredjepart.

• Hvis vi ved lov, bliver forpligtet til at videregive eller dele dine personlige oplysninger, eller hvis det er 
nødvendigt for at overholde vores vilkår for brug eller andre aftaler eller, hvis det er nødvendigt for at 



beskytte os, vores kunder eller andre rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af 
informationer med andre selskaber, hvis formålet er at forebygge svig og mindske kreditrisikoen.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at bede os om ikke at bruge dine personlige data til markedsføringsformål. Vi plejer at give dig 
besked (før vi indsamler dine data), hvis vi agter at bruge de data til sådanne formål, eller hvis vi har til 
hensigt at indsende data til tredjepart med sådanne formål, i hvert fald uden for dit anvendelsesområde af 
vores hjemmeside. Du kan forhindre en sådan brug af dine data sker ved at markere afkrydsningsfelterne for 
de formularer, vi bruger til at indsamle dine personlige oplysninger. Du kan også kontakte os om denne sag.

Vores hjemmeside indeholder sommetider links til og fra vores partnernetværk, annoncører og partnere. 
Hvis du via et link på vores hjemmeside besøger en af disse hjemmesider, så vær opmærksom på, at hvert 
sted har sin egen privacy policy, og vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar for ande websites 
politikker. Læs altid fortrolighedspolitikken, før du sender dine personlige oplysninger til et websted.

ÆNDRINGER AF DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK

Eventuelle fremtidige ændringer af vores fortrolighedspolitik vil blive offentliggjort på denne side, og hvis 
det er relevant, vil vi også give dig besked via e-mail.

KONTAKT

Vi modtager gerne dine spørgsmål, kommentarer og spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik, og 
forespørgsler om adgang til de oplysninger, vi har om dig. Vi beder dig i så fald henvende sig til os.

close

Nyhedsbreve

Få inspiration til bolig og interiør direkte i din indbakke

Jeg accepterer hermed, at mine personlige oplysninger anvendes af AkzoNobel, herunder tilknyttede 
selskaber, og agenter, der handler på vegne deraf.

Please select the privacy policy consent checkbox

Jeg godkender at modtage nyhedsbrev fra Nordsjö, med infomation om AkzoNobels produkter (og service), 
inklusiv fra andre AkzoNobel tilknyttede selskaber, events og arrangementer (f.eks. tilbud og rabatter), med 
hvilke AkzoNobel, herunder tilknyttede selskaber...Læs mere  events og arrangementer (f.eks. tilbud og 
rabatter), med hvilke AkzoNobel må analysere mine personlige oplysninger, inkl. de preferencer jeg deler 
med AkzoNobel, min online og offline shopping historie, og mit registrerede forbrug af AkzoNobels 
websites og apps, Sociale Medier eller gennem andre kommunikations kanaler formidlet af mig. Hvad 
betyder det?

Tjek venligst dette felt, hvis du vil fortsætte

https://www.nordsjo.dk/printpdf/627#
https://www.akzonobel.com
https://www.akzonobel.com
https://www.akzonobel.com
https://www.nordsjo.dk/
https://www.nordsjo.dk/


Abonnér 
Hvis du vil vide mere om hvad vi anvender din personlige data til, venligst læs vores privatlivserklæring..

https://www.nordsjo.dk/da/privacy-policy

