
 

 
 
 
 

Cookie- og privatlivspolitik for Villicore 
 
Introduktion 
Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og 
forbedre vores indhold og til at øge værdien om det indhold, der vises på siden. Hvis du ikke 
ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af 
websitet.  
 
Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke 
tredjeparter, der har adgang til dem. 
 
Cookies 
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. 
tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette 
annoncer og indhold. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. 
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil du 
kunne risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få 
adgang til. 
 
Websitet indeholder ikke cookies fra tredjeparter.  
 
Vores formål med at bruge cookies  
Vi bruger de personoplysninger, vi har indsamlet ved hjælp af cookies, i forbindelse med 
følgende:  
 
1) De almindelige aktiviteter og funktionaliteter og de forskellige løsninger, vi tilbyder.   
2) Udarbejdelse af statistik, som for eksempel kan bruges til at forbedre vores hjemmesider 
og tilpasse oplevelsen til dine behov.   
3) Vi bruger visse cookies i vores markedsføring, herunder til profilering og direkte 
markedsføring med henblik på at gøre vores aktiviteter i forhold til dig så relevant som 
muligt.  
 
Når du logger på et af vores websites, gemmer vi oplysninger om, hvor og hvornår du (din 
enhed) har besøgt hjemmesiden. Hvis du ikke giver os lov til at bruge cookies, gemmer vi ikke 
oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at nogle cookies er nødvendige og sættes 
under alle omstændigheder, da du ellers ikke vil kunne benytte vores website.   
 
Samtykke til brug af cookies, tilbagekaldelse af samtykke, afvisning af cookies og 
sletning af cookies  
Når du først tilgår vores website, sætter vi cookies, som er nødvendige for at drive, forbedre 
og måle effektiviteten for vores website. vi viser et banner med en meddelelse om vores brug 
af cookies.  



 

 
Når du bruger vores website (navigerer, klikker på links eller klikker på ”OK” i 
cookiebanneret), accepterer du brugen af alle cookies, herunder markedsføringscookies. 
Markedsføringscookies sættes ikke, før du begynder at bruge vores hjemmeside (medmindre 
du afviser cookies).   
 
Hvis du ønsker at afvise cookies, skal du klikke på linket til afvisning af cookies i banneret.  
Dermed fjernes eller deaktiveres alle funktionelle og analytiske cookies, og der sættes ikke 
nogen markedsføringscookies. Der sættes stadig nødvendige cookies for at sikre, at vores 
hjemmeside fungerer, og for at huske dit cookievalg.   
 
Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at slette alle dine cookies og gå tilbage til vores website 
og afvise cookies. Proceduren for sletning af cookies afhænger af, hvilken browser du bruger, 
men du kan altid finde hjælp til at slette cookies i din browser. Husk at slette cookies i alle 
browsere, hvis du bruger mere end én browser. Når du har slettet dine cookies, kan du tilgå 
vores website igen og afvise cookies og fortsætte, uden at vi sætter andre cookies end cookies, 
der er nødvendige for at bruge vores tjenester.  
 
Bemærk  
Når du via vores website beder om at blive kontaktet, sender os en e-mail eller lignende, 
oplyser du navn og adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre oplysninger. Vi bruger 
disse oplysninger til at behandle og besvare din henvendelse. Vi bruger ikke cookies til at 
gemme oplysningerne.  
 
 

Personoplysninger 
 
Generelt 
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. 
Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi sådanne informationer. Det sker 
f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i 
konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, eller ved øvrigt 
brug af vores services via websitet. 
 
Vi behandler således Navn, telefonnummer, e-mail, stilling og adresse. Det vil typisk være i 
forbindelse med oprettelse af login.  
 
Sikkerhed 
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt 
eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes 
kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 
 
Formål 
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig indhold, som vil have størst 
sandsynlighed for at være relevante for dig samt at kunne levere de services, du har 
efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til 
at optimere vores services og indhold. 



 

 
Periode for opbevaring 
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter 
dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og 
baggrunden for opbevaring.  
 
Videregivelse af oplysninger 
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler 
udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. 
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver 
samtykke til det.  
 
Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en 
tilstrækkelig beskyttelse. 
 
Indsigt og klager 
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til 
enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit 
samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles 
om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: 
as@sindingco.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du 
også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. 
 
Udgiver 
Websitet ejes og publiceres af: 
Sinding Gruppen A/S 
Havnegade 2a, 8000 Aarhus C 
CVR-nr.: 27291082 
 


