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Forlaget Bogkompagniet ApS står bag dette website.
Denne side informerer dig om vores politik i forhold til indsamling, brug og distribution af personlige data, når du
anvender vores tjenester og de valg, du har i forbindelse med disse data. Vi anvender dine data til at kunne tilbyde og
forbedre vores tjenester. Ved at anvende vores tjenester giver du derfor tilladelse til indsamling og brug af informationen
i overensstemmelse med denne politik.

Indsamling og brug af information

Vi indsamler flere forskellige typer af information med forskellige hensigter for at kunne tilbyde og forbedre vores
tjenester for dig.
Typer af data, der indsamles:
Personlige data
Ved anvendelse af vores tjenester beder vi dig muligvis om at videregive visse personligt identificerbare informationer,
som kan anvendes til at kontakte eller identificere dig (personlig data). Personligt identificerbar information kan
indeholde, men er ikke begrænset til:
– E-mail, postadresse og telefon nr.
– Cookies og brugerdata
Brugerdata
Vi indsamler muligvis også oplysninger, som din browser sender, når du besøger vores tjenester, eller når du åbner
tjenesten via en mobilenhed (brugerdata).
Disse brugerdata kan inkludere information såsom din computers internetprotokoladresse (f.eks. IP-adresse),
browsertype, browserversion, siderne, som du besøgerne på vores tjenester, tidspunktet og datoen for dit besøg,
mængden af tid, du brugte på siderne, unikke enhedsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Når du tilgår vores tjenester via en mobilenhed, kan disse brugerdata inkludere information såsom den type mobilenhed,
du bruger, dit unikke ID for mobilenheden, din mobilenheds IP-adresse, dit mobiloperativsystem, typen af
internetbrowser, du bruger, unikke enhedsidentifikatorer og andre diagnostiske data.
Sporing og cookies
Vi anvender cookies og lignende sporingsteknologier til at spore aktivitet på vores tjenester og indsamle visse
informationer.
Cookies er filer med små mængder af data, som kan inkludere et anonymt unikt ID. Cookies sendes til din browser fra et
website og lagres på din enhed. Sporingsteknologi, der anvendes, er tags, der opsamler og sporer information for at
forbedre og analysere vores tjenester.

Du kan indstille din browser til at afvise alle cookies eller til at indikere, når en cookie sendes. Hvis du ikke accepterer
cookies, kan der dog være dele af vores tjenester, som du ikke vil have mulighed for at anvende.
Eksempler på cookies, vi anvender:
– Sessions Cookies. Vi anvender Sessions Cookies til at betjene vores tjenester.
– Præference Cookies. Vi anvender Præference Cookies til at lagre dine præference og diverse indstillinger.
– Sikkerheds Cookies. Vi anvender Sikkerheds Cookies af sikkerhedsmæssige grunde.

Brug af data

Bogkompagniet anvender de indsamlede data til forskellige formål.
– Til at tilbyde og vedligeholde vores tjenester.
– Til at underrette dig om ændringer til vores tjenester.
– Til at tilbyde dig at deltage i interaktive funktioner via vores tjenester, når du vælger det.
– Til at yde kundeservice og support.
– Til at indhente analyse og værdifulde informationer med henblik på forbedring af vores tjenester.
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– Til at overvåge brugen af vores tjenester.
– Til at opdage, forhindre og adressere tekniske problemer.

Overførsel af data

Din information, inklusiv personlig data, vil muligvis blive overført til – og bevaret på – computere beliggende uden for
din stat, provins, land eller anden statslig jurisdiktion, hvor lovgivningen om databeskyttelse kan afvige fra dem, der
henhører under din jurisdiktion.
Hvis du er bosiddende udenfor Danmark og vælger at videregive informationer til os, så vær opmærksom på, at vi
overfører disse data, inkl. personlige data, til Danmark og behandler dem her.
Dit samtykke til denne privatlivspolitik efterfulgt af din indsendelse af sådanne oplysninger repræsenterer din
godkendelse af denne overførsel.
Bogkompagniet vil tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine data behandles sikkert og i
overensstemmelse med denne privatlivspolitik, og at ingen overførsel af dine personlige data vil finde sted til en
organisation eller et land, medmindre der er tilstrækkelige kontroller på plads, herunder sikkerheden af dine data og
andre personlige oplysninger.

Offentliggørelse af data

Retlige krav
Bogkompagniet kan i god tro videregive dine personlige data i tilfælde, hvor sådan handling er nødvendig for:
– At overholde en juridisk forpligtelse.
– At beskytte og forsvare Bogkompagniets rettigheder eller ejendom.
– At forhindre eller undersøge mulig forseelse i forbindelse med tjenesten.
– At beskytte den personlige sikkerhed for brugere af tjenesten eller offentligheden.
– At beskytte mod juridisk ansvar.

Sikkerhed af data

Sikkerheden af dine data er vigtig for os, men husk, at ingen overførselsmetode over internettet eller elektronisk
lagringsmetode er 100 % sikker. Mens vi stræber efter at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dine
personlige data, kan vi ikke garantere den absolutte sikkerhed.

Serviceudbydere

Vi kan ansætte tredjepartsfirmaer og enkeltpersoner til at lette vores tjenester (serviceudbydere), til at tilbyde tjenesten
på vegne af os, til at udføre service-relaterede tjenester eller til at hjælpe os med at analysere, hvordan vores tjenester
anvendes.
Disse tredjeparter har udelukkende adgang til dine personlige data for at kunne udføre disse opgaver på vores vegne og
er forpligtet til ikke at viderebringe, offentliggøre eller anvende disse oplysninger til andre formål.

Links til andre sider

Vores tjenester kan indeholde links til andre sider, som ikke er drevet af os. Hvis du klikker på et tredjeparts link, vil du
blive ført til denne parts side. Vi anbefaler stærkt, at du gennemgår privatlivspolitikken for hver side, du besøger.
Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikken eller praksis for
tredjepartswebsteder eller tjenester.

Ændringer til denne privatlivspolitik

Vi opdaterer vores privatlivspolitik fra tid til tid. Vi vil gøre dig opmærksom på alle ændringer ved at offentliggøre den
nye privatlivspolitik på denne side.
Du anbefales at gennemgå denne privatlivspolitik periodisk for at gennemgå eventuelle ændringer. Ændringer i denne
privatlivspolitik tager effekt, når de er offentliggjort på denne side.

Kontakt os

Hvis du har nogle spørgsmål, så kontakt os endelig: E-mail ce@bogkompagniet.dk
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