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Denne privatlivspolitik gælder mellem dig, brugeren af denne hjemmeside og Klatreskoven v.
Søren Banke, ejer og udbyder af denne hjemmeside. Klatreskoven v. Søren Banke tager beskyttelse
af dine oplysninger meget alvorligt. Denne privatlivspolitik gælder for vores brug af alle data
indsamlet af os eller leveret af dig i forbindelse med din brug af hjemmesiden. Læs venligst denne
privatlivspolitik omhyggeligt. Definitioner og fortolkning
1. I denne fortrolighedspolitik anvendes følgende definitioner:

Data Klatreskoven v. Søren

Banke, weorus Bruger eller dig Internet side kollektivt alle oplysninger, du sender til Klatreskoven
v. Søren Banke via hjemmesiden. Denne definition indeholder i givet fald definitionerne i
databeskyttelsesloven i 1998; Klatreskoven v. Søren Banke, der er registreret i Danmark med
registreret cvr. 30476972, hvis hjemsted er Borgager 58, Danmark, 2620 Albertslund; enhver
tredjepart, der har adgang til hjemmesiden og heller ikke (i) er ansat hos Klatreskoven v. Søren
Banke og handler i forbindelse med deres ansættelse eller (ii) er ansat som konsulent eller på anden
måde leverer tjenesteydelser til Klatreskoven v. Søren Banke og adgang til Website i forbindelse
med levering af sådanne tjenester og den hjemmeside, du bruger i øjeblikket, Klatreskoven.dk og
eventuelle underdomeiner på dette websted, medmindre det udtrykkeligt er udelukket fra deres egne
vilkår og betingelser.
2. I denne privatlivspolitik, medmindre konteksten kræver en anden fortolkning: en.
Singularet omfatter flertallet og omvendt;
b. Henvisninger til underklausuler, klausuler, skemaer eller bilag er underklausuler, klausuler,
skemaer eller bilag til denne privatlivspolitik;
c. en henvisning til en person omfatter virksomheder, virksomheder, offentlige enheder, tillid og
partnerskaber;
d. "Herunder" forstås at sige "inklusive uden begrænsning";
e. henvisning til enhver lovbestemt bestemmelse omfatter enhver ændring eller ændring heraf
f. overskrifterne og underrubrikkerne udgør ikke en del af denne privatlivspolitik. Omfanget af
denne privatlivspolitik

3. Denne privatlivspolitik gælder kun for handlinger fra Klatreskoven v. Søren Banke og Brugere
med hensyn til denne hjemmeside. Det omfatter ikke websteder, der kan fås fra denne hjemmeside,
herunder, men ikke begrænset til, eventuelle links, vi måtte levere til sociale medier. Data indsamlet
4. Vi kan indsamle følgende data, som indeholder personlige data fra dig: en. Navn b.
Kontaktoplysninger som e-mail-adresser og telefonnumre; c. Aldersgruppe og Type Arrangement i
hvert enkelt tilfælde, i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Vores brug af Data
5. Med hensyn til databeskyttelsesloven i 1998 er Klatreskoven v. Søren Banke "datakontrollant".
6. Vi beholder alle data, du sender i 12 måneder.
7. Medmindre vi er forpligtet eller lovligt tilladt at gøre det, og med forbehold af oplysninger fra
tredjeparter, der specifikt er angivet i denne politik, vil dine data ikke blive videregivet til
tredjepart. Dette omfatter vores datterselskaber og / eller andre virksomheder inden for vores
gruppe.
8. Alle personlige data opbevares sikkert i overensstemmelse med principperne i
databeskyttelsesloven 1998. For yderligere oplysninger om sikkerhed, se nedenstående punkt
(Sikkerhed).
9. Eventuelle eller alle ovenstående data kan kræves af os fra tid til anden for at give dig den bedst
mulige service og erfaring, når du bruger vores hjemmeside. Specielt kan Data bruges af os af
følgende årsager: en. intern registrering b. forbedring af vores produkter / tjenester;
10. i hvert tilfælde i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Tredjeparts websteder og
tjenester
10. Klatreskoven v. Søren Banke kan fra tid til anden benytte andre parters tjenester til at håndtere
visse processer, der er nødvendige for driften af hjemmesiden. Udbyderne af sådanne tjenester har
ikke adgang til visse personlige data, der er givet af brugere af denne hjemmeside.
Links til andre hjemmesider
11. Denne hjemmeside kan fra tid til anden give links til andre hjemmesider. Vi har ingen kontrol
over sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlige for indholdet af disse hjemmesider. Denne
privatlivspolitik omfatter ikke din brug af sådanne websteder. Du rådes til at læse
privatlivspolitikken eller erklæring om andre hjemmesider, inden du bruger dem. Ændringer i
virksomhedernes ejerskab og kontrol
12. Klatreskoven v. Søren Banke kan fra tid til anden udvide eller reducere vores forretning, og det
kan medføre salg og / eller overdragelse af kontrol over hele eller en del af Klatreskoven v. Søren

Banke. Data leveret af brugere vil, hvor det er relevant for enhver del af vores overførte forretning,
overføres sammen med den del, og den nye ejer eller nytilsynsførende part vil i henhold til denne
privatlivspolitik være tilladt at anvende dataene til de formål, som det oprindeligt blev leveret til os.
13. Vi kan også videregive data til en potentiel køber af vores forretning eller enhver del heraf.
14. I ovenstående tilfælde vil vi tage skridt med det formål at sikre, at dit privatliv er beskyttet.
Kontrol af brugen af dine data
15. Uanset hvor du skal indsende data, får du mulighed for at begrænse vores brug af disse data.
Dette kan omfatte følgende:
16. brug af data til direkte markedsføring og
17. Deling af data med tredjeparter. Webstedets funktionalitet
18. Hvis du vil bruge alle funktioner og funktioner, der er tilgængelige på hjemmesiden, kan du
blive bedt om at indsende visse data. Adgang til dine egne data
19. Du har ret til at anmode om en kopi af dine personlige data hos Klatreskoven v. Søren Banke
(hvor sådanne data holdes) mod betaling af et mindre gebyr, der ikke overstiger 0,- kr.
Sikkerhed
20. Datasikkerhed er af stor betydning for Klatreskoven v. Søren Banke og for at beskytte dine data
har vi etableret egnede fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer for at beskytte og sikre
Data indsamlet via denne Webside.
21. Hvis adgangskodeadgang er påkrævet for bestemte dele af hjemmesiden, er du ansvarlig for at
holde denne adgangskode fortrolig.
22. Vi bestræber os på at gøre vores bedste for at beskytte dine personlige data. Overførsel af
information via internettet er dog ikke helt sikker og sker på egen risiko. Vi kan ikke sikre
sikkerheden for dine data, der sendes til hjemmesiden.
Generel
23. Du må ikke overføre nogen af dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik til nogen
anden person. Vi kan overføre vores rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik, hvor vi med
rimelighed tror på, at dine rettigheder ikke påvirkes.
24. Hvis en domstol eller en kompetent myndighed finder, at enhver bestemmelse i denne
privatlivspolitik (eller en del af en bestemmelse) er ugyldig, ulovlig eller uhåndhævelig, vil denne
bestemmelse eller delbestemmelse i det omfang det er nødvendigt anses for at blive slettet, og

gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser i denne privatlivspolitik vil ikke blive
påvirket.
25. Medmindre andet er aftalt, anses en forsinkelse, handling eller undladelse af en part i udøvelsen
af enhver ret eller retsmiddel ikke som et afkald på det eller enhver anden, ret eller afhjælpning.
26. Denne aftale reguleres af og fortolkes i henhold til loven i Danmark. Alle tvister, der opstår i
henhold til aftalen, er underlagt de engelske og walisiske domstoles eksklusive jurisdiktion.
Ændringer i denne privatlivspolitik
27. Klatreskoven v. Søren Banke forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik, som vi
måtte finde nødvendige fra tid til anden eller som krævet i henhold til loven. Eventuelle ændringer
vil straks blive offentliggjort på hjemmesiden, og du anses for at have accepteret vilkårene for
privatlivspolitikken ved din første brug af hjemmesiden som følge af ændringerne.
Du kan kontakte Klatreskoven v. Søren Banke via email på klatreskoven@klatreskoven.dk.

