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Opdateret 13. dec. 2016
Denne privatlivspolitik beskriver bl.a., hvilke oplysninger Vester Kopi i
Danmark og visse tredjeparter indsamler, hvordan vi indsamler dem,
hvordan vi deler dem, og hvordan brugerne kan ændre den måde, deres
oplysninger indsamles på.
Hvad vi indsamler:
Afsnit 1- ‘Personoplysninger’:
Ved personoplysninger forstås normalt oplysninger, som med rimelighed
kan anvendes til at identificere enkeltpersoner, og som f.eks. kan
omfatte oplysninger som navn, postnummer/geografisk placering, email-adresse, køn, alder og stilling (firmanavn). Vi indsamler disse
personoplysninger, når de afgives til os, f.eks. i forbindelse med:



Oprettelse af brugerkonto på Vester Planroom IKT, Vester Planroom
Track og tilknyttede services
Andre former for kommunikation med os

Adskillige af de tjenester, vi tilbyder, kræver registrering, før de kan
benyttes. Det skal bemærkes, at Vester Kopi ikke påtager sig noget
ansvar for frivilligt afgivne oplysninger.
Vi fraråder brugerne at lægge identificerbare personoplysninger ud på
sites eller tjenester, der er tilgængelige for offentligheden på denne
måde, og enhver form for identificerbare personoplysninger, der lægges
ud på sites eller tjenester, som ikke styres af Vester Kopi, er ikke
omfattet af denne politik.
De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med registrering af
brugerdata på Vester Planroom, kan til enhver tid ændres via den
pågældendes konto Vester Planroom.
Afsnit 2- Andre indsamlede oplysninger:
Web Beacons er elektroniske filer, som tillader et website at tælle de
brugere, som har besøgt den pågældende side, eller at få adgang til
visse cookies. Når man modtager emails eller nyhedsbreve fra os, kan vi
benytte web beacons, tilpassede links eller lignende til at afgøre, om e-

mailen er blevet åbnet, og hvilke links der eventuelt bliver klikket på, for
derved at kunne levere mere målrettede emails eller andre oplysninger.
Cookies er små tekstfiler, som lægges på en harddisk af en webserver.
Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver i
det domæne, der har udstedt den pågældende cookie. Cookies kan ikke
bruges til at køre programmer eller overføre virus til en computer.
Tredjeparter. For at forbedre kvaliteten af nogle af de tjenester, vi
leverer, kan vi supplere de oplysninger, vi indsamler, med oplysninger
fra tredjeparter. Når en bruger f.eks. får adgang til Apple App Store eller
Google Play via deres tjenester (og får adgang til at downloade Vester
Planroom) via en tredjepartsforbindelse eller log-in, kan vi indsamle
vedkommendes e-mail-adresse, navn og postnummer, der er tilknyttet
denne tredjepartstjeneste, eller oplysninger der er afgivet under
registreringsprocessen, og som den pågældende tredjepart deler med
os.
Hvad vi leverer til tredjeparter:
Vester Kopi deler ikke indsamlede personoplysninger med tredjeparter.
Af afsnittet ”Hvordan man ændrer eller kontrollerer hvad der indsamles”
nedenfor fremgår det, hvordan man kan vælge, hvordan disse
oplysninger anvendes eller deles.
Hvad tredjeparter og Vester Kopi eventuelt kan indsamle:
Statistik. Vester Kopi og nogle af vores tredjepartstjenester indsamler
oplysninger i forbindelse med brugen af apps, som f.eks. antal
downloads, hits på sider, links mv. Ofte anvendes cookie, pixel tag eller
andet til at måle, hvor effektivt anvendelsen af Vester Planroom er, og til
at registrere interaktionen, dette anvendes til at rapportere appdownloads, statistikker, data og/eller andre aktiviteter i vores apps.
Vi kan løbende udskifte de udbydere, vi benytter. Ved
offentliggørelsen af politikken er de aktuelle udbydere bl.a. Apple,
Google Play, Google Analytics.
Hvad Vester Kopi gør med de indsamlede oplysninger:
Personoplysninger. Hvordan vi anvender personoplysninger er beskrevet
i afsnittet Hvad vi leverer til tredjeparter.
E-mail-adresser. Vi bruger e-mail-adresser til at sende notifikationer om
ændringer af dokumenter og data på Vester Planroom, til tilbud på
tjenester og produkter (og hvad der i øvrigt fremgår af afsnittet Hvad vi

leverer til tredjeparter). Enhver modtager vil kunne afmelde disse
emails.
Andre oplysninger:
Statistik: Vi benytter trafikoplysninger og brugsdata til at udarbejde
statistikker over brugen af vores apps som nærmere beskrevet i
afsnittet Hvad vi leverer til tredjeparter.
Vi engagerer tredjepartsudbydere til at bistå med indsamling, lagring og
segmentering af disse onlinedata; og udbyderne skal behandle disse
oplysninger fortroligt. Disse tiltag fører ikke til indsamling af
identificerbare personoplysninger som f.eks. navn eller adresse.
Oplysningerne bliver ikke solgt eller videregivet til tredjeparter.
Medmindre andet er anført i denne politik, opbevares disse onlinedata i
højst 5 år, hvorefter de bortfalder, dog bortset fra visse situationer hvor
samme bruger efterfølgende besøger et af vores sites eller en
samarbejdspartners site, hvorefter en ny periode på 5 år begynder.
Hvordan man kan ændre eller kontrollere hvad der indsamles:
Notifikationsindstillinger. Man kan rette eller ændre sine e-mail- og appnotifikationer og præferencer online i Vester Planroom.
Andre nyttige informationer om privatlivsbeskyttelse:
Ejerskifte for Vester Planroom. Nogle eller alle personoplysninger, der
opbevares af Vester Kopi, kan blive overført til et andet selskab, når der
sker ejerskifte af Vester Planroom. Vi mener, vi træffer rimelige
forholdsregler for at sikre de personoplysninger, der afgives til vores
apps, og for alene at udlevere disse oplysninger til tredjeparter, som
deler vores forpligtelse i forhold til privatlivsbeskyttelse.
Vi kan imidlertid ikke garantere, at der ikke vil ske brud, og vi er ikke
ansvarlige for eventuelle sikkerhedsbrud eller for tredjeparters
handlinger i øvrigt.
Børn. Vester Kopis apps er ikke beregnet til brug for børn, især ikke børn
under 13 år. Børn under 13 år bør ikke afgive personoplysninger. Hvis
børn alligevel afgiver oplysninger om sig selv i forbindelse med vores
apps eller tjenester, kan dette have konsekvenser, som ikke er beregnet
for børn (de kan f.eks. modtage uanmodede henvendelser fra andre).

Links til andre sites. Vester Kopi apps kan indeholde links til andre sites,
hvis oplysningspraksis kan være anderledes end vores. Vi kan ikke
kontrollere de oplysninger, der afgives til eller indsamles af sådanne
tredjeparter. Man bør undersøge privatlivspolitikken på disse andre sites
for at konstatere, hvordan privatlivet er beskyttet.
Overholdelse af loven og andre vilkår. Vi forbeholder os ret til i
overensstemmelse med gældende ret at udlevere oplysninger
vedrørende enhver bruger af vores sites eller tjenester, når vi finder
anledning til at mene, at den pågældende bruger misligholder vores
brugsvilkår eller andre offentliggjorte retningsliner eller er involveret i
(eller vi har anledning til at mene, at vedkommende er involveret i)
ulovlig aktivitet, samt til at udlevere oplysninger i medfør af beslutning
truffet af en domstol eller anden offentlig myndighed, i medfør af anden
retsgyldig anmodning bl.a. fra stat eller kommune, vidneindkaldelse i
borgerlig sag, anmodning om fremlæggelse af dokumenter, samt hvor
dette i øvrigt måtte være påkrævet efter loven.
Desuden kan vi udlevere oplysninger om brugere, når vi efter bedste
overbevisning anser det for nødvendigt for at beskytte Vester Kopi, vore
brugeres eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed eller
for at kunne reagere i en nødsituation.
Ændringer i privatlivspolitikken. Vi kan løbende foretage ændringer i
privatlivspolitikken, og alle ændringer træder i kraft ved
offentliggørelsen. Hvis vi mener, der er tale om en betydelig ændring,
kan vi på vores sites angive, at vores privatlivspolitik er blevet ændret.
Den aktuelle version af privatlivspolitikken erstatter alle tidligere
versioner. Ved fortsat adgang til eller anvendelse af et eller flere af vores
sites anses dette som accept af privatlivspolitikken.
Det anbefales regelmæssigt at vende tilbage til dette website og
gennemgå privatlivspolitikken for til enhver tid at være bekendt
med de gældende vilkår og betingelser.
Spørgsmål? Ved spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik kan vi
kontaktes på support@planroom.dk med angivelse af Privatlivspolitik i
emnelinjen eller på tlf. +45 33 27 88 77.

