
Personoplysninger og fortrolighedspolitik 

  

 

A. Fortrolighedspolitik 

Denne fortrolighedspolitik er udarbejdet af Selection F med henblik på at informere dig som besøgende 

om, hvilke oplysninger vi indsamler via vores websites cookies, og hvordan du kan få indflydelse på, hvilke 

informationer vi indsamler. 

 

B. Cookiepolitik 

Vi anvender cookies til en række forskellige formål i forbindelse med indsamling af målgruppedata, 

annoncering og marketing. Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til 

at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine 

cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websiten. 

 

Selection F anvender cookies fra følgende tredjeparter: 

 

Google Analytics 

Google Analytics indsamler oplysninger anonymt. Det rapporterer websitens tendenser uden at identificere 

individuelle besøgende. Google Analytics er et webanalyse værktøj, der hjælper webstedsejere at forstå, 

hvordan de besøgende engagere sig med deres website. Dette er for at optimere design, brugervenlighed 

og effektiviteten af websiten. 

 

Google AdWords 

For at optimere vores markedsføring bruger vi Google AdWords. Du kan fravælge disse ved at ændre dine 

indstillinger for Google-annoncer. 

 

LinkedIn 

Vi bruger “sociale knapper” for at gøre det muligt for vores brugere at dele og bogmærke, websiten. 

Knapperne er beregnet til tredjeparts-sociale medier, og disse websites kan logge data om dine aktiviteter 

på nettet, herunder på dette website. Vi opfordrer dig til at læse disse websites’ retningslinjer for brug og 

fortrolighedspolitikker for at forstå, hvordan de bruger dine data, og finde ud af hvordan du kan fravælge 

eller slette sådanne data. 

 

Mailchimp 



For at tilbyde en mere målrettet markedsføring for vores brugere og føre en mere målrettet statistik lagres 

enkelte informationer af Mailchimp. 

 

C. Bruger af SelectionF-portalen 

Ved at oprette dig som bruger af SelectionF-portalen, giver du samtidig samtykke til at vi videreformidler 

dine personlige oplysninger til tredjepart. Du har til enhver tid mulighed for selv at tilpasse og ændre i dine 

oplysninger. Du bærer hermed selv ansvaret for vedligeholdelsen af dine personlige data på SelectionF 

portalen. 

 

Brugerrettigheder 

Som led i databeskyttelsesforordningen har brugere en række rettigheder i forbindelse med håndtering af 

personoplysninger, listet nedenfor: 

 

Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige (SelectionF) behandler om dig 

Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet 

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en følgende betingelser er 

opfyldt: 

Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne. SelectionF skal i dette tilfælde begrænse behandlingen af 

oplysningerne i perioden indtil, vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte 

SelectionF behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af oplysningerne, men anmoder 

om begrænsning af anvendelsen. Du kan f.eks. foretrække begrænset behandling, hvis du ønsker, at det 

skal kunne dokumenteres, hvilke oplysninger, der har indgået i behandlingen af en sag 

SelectionF har ikke længere brug for personoplysningerne til en behandling, men de er nødvendige for, at 

et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares 

Du har gjort indsigelse mod din behandling. SelectionF skal begrænse behandlingen af oplysningerne i den 

periode, hvor det kontrolleres, om SelectionF legitime interesser går forud for den dine legitime interesser. 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at 

personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden 

Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger 

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, 

herunder profilering 

Såfremt du mener den dataansvarlige (SelectionF) ikke opfylder ovenstående krav, bedes du rette 

henvendelse til Datatilsynet som kan vejlede og håndtere klagesager, eller kontakte os direkte på 

sns@selectionf.com som også kan kontaktes ved relaterede spørgsmål/forespørgsler. 

 



Sletning af oplysninger 

Ønsker du ikke længere at være medlem af SelectionF, kan du til en hver tid vælge at slette din profil. Gør 

du dette, vil vi opbevare data for din inaktive profil i de efterfølgende 3 måneder hvorefter person dataen 

slettes. Dette gøres for at gøre det nemt at reaktivere profilen igen hvis du fortryder. Hertil kan 

lovgivningen om slettefrister gøre, at vi sletter visse oplysninger som ikke længere tjener et sagligt formål. 

Dette gælder således for inaktive profiler som ikke har været anvendt eller redigeret i 3 år. Eneste 

undtagelse er e-mailadresse og navn som i udgangspunktet vil forblive lagret medmindre du ønsker det 

slettet. 

 

Levering af indhold 

Forbedring og support af vores online services, som omfatter dataanalyser, identifikation af brugstendenser 

samt beregninger og statistikker over mønstre for brugeradgang, og brugeradfærd. 

 

Email 

Hvis du udfylder en elektronisk formular for at tilmelde dig vores portal, bruger vi udelukkende de data, 

som du har opgivet, til at verificere, at du er ejeren af den anførte e-mailadresse og gerne vil modtage 

adgang til portalen, til at udarbejde en mailingliste, og til at analysere brugen af vores portal. Du giver 

samtidig samtykke til at SelectionF kontakter dig med relevante informationer og nyheder i relation til 

bestyrelsesarbejdet. 

 

Brug af kontaktformular 

Hvis du benytter en kontaktformular til forespørgsler, vil de oplysninger, du har opgivet i 

kontaktformularen, herunder dine kontaktoplysninger, blive brugt til at behandle forespørgslen og gemt til 

senere brug i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger samt 

at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores 

services og indhold. 

 

D. Ansvar 

Selection F er ansvarlige for opbevaringen af de oplysninger, der bliver indsamlet i forbindelse med din brug 

af websiten og ved oprettelse af brugerprofiler. Disse oplysninger opbevares hos godkendt tredjepart. Der 

kan være tilfælde, hvor der linkes til eksterne sider og kilder. SelectionF er ikke ansvarlig for brugen af 

cookies på disse sider. Sker der sændringer i vores cookiepolitik, annonceres de på denne side. Sker der 

større ændringer i vores politik, vil de på anden måde blive synliggjort på vores website. 

 

Udgiver 

 

Websitet ejes og publiceres af: 



 

SelectionF A/S 

Finlandsgade 25 

8200 Aarhus N 

 

Telefon: +45 53781606 

CVR: 39156180 

Email: miekrog@selectionf.com 


