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Persondatapolitik gældende for Proveo Solutions A/S, CVR: 39695502 og koncernforbundne 

selskaber. Proveo Solutions A/S og koncernforbundne selskaber omtales herefter “proVeo”, 

medmindre andet fremgår. 

1. Generelt 

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan proVeo A/S eller koncernforbundne 

selskaber, indsamler og anvender dine persondata, når du bruger proVeos hjemmeside 

og tjenester. 

 

Ved at gøre brug af proVeos hjemmeside og proVeos tjenester accepterer du denne 

persondatapolitik og vilkårene heri, og du giver samtidigt udtrykkeligt samtykke til at 

proVeo kan behandle dine Persondata. 

 

Hvis du ikke kan acceptere de vilkår, der er fastsat i denne persondatapolitik, bedes du 

undlade at gøre brug af proVeos hjemmeside og tjenester 

 

1.1. I denne persondatapolitik henviser ”proVeo”, ”vi”, ”os”, ”sine” og ”vores” til proVeo A/S 

og koncernforbundne selskaber, beliggende på Godthåbsvej 33, 1., 8660 Skanderborg, 

Danmark. Når du anvender proVeos samlede ydelser (herefter ”Services”), herunder 

proVeos apps, behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik 

og evt. andre tilhørende vilkår og betingelser. 

 

1.2. Oplysninger, som behandles i proVeos Services, vil blive behandlet efter gældende 

lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.  

 

2. Persondata 

”Persondata” betyder enhver data og oplysning, der kan anvendes til at identificere dig, 

herunder – men ikke begrænset til – navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-
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adresse eller enhver andre kontaktoplysninger relateret til dig eller din arbejdsplads 

(samlet betegnet “Persondata”). 

 

3. Hvilken behandling foretages? 

proVeo kan indsamle og behandle dine Persondata til følgende formål: 

• Levering af tjenesteydelser 

• Gennemføre din tilmelding 

• Fremsendelse af nyhedsbreve og lignende (hvis du anmoder herom) 

• Gennemførelse af markedsundersøgelser og statistik. 

  

De persondata, som proVeo indsamler og behandler kan blandt andet omfatte: 

• Kontaktoplysninger (som f.eks. dit navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-

mailadresse og lignende), 

• Dine økonomiske oplysninger såsom værdipapirer og depotnumre 

• Oplysninger om din brug af proVeos hjemmeside og tjenester (f.eks. ved brug af 

cookies) 

• Lokalitetsoplysninger  

• Andre oplysninger, der er nødvendige for at proVeo kan levere de ønskede tjenester 

til dig. 

 

4. Cookies 

Ved at anvende proVeos website accepterer du, at proVeo anvender cookies på vores 

hjemmeside. Du kan se nærmere om proVeos politik for håndtering af cookies. 

Cookies er en tekstfil, som lagres på din enhed (f.eks. din computer, mobil eller lignende) 

med det formål at genkende din enhed, huske dine indstillinger og udføre statistik og 

målrette annoncer. ProVeo kan anvende disse oplysninger i kombination med dine 

indtastede Persondata for at målrette tilbud, f.eks. når du vælger at blive kontaktet af 

proVeo via proVeos hjemmeside. 
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Cookies indeholder ikke skadelige koder som f.eks. virus eller malware. 

Du kan slette eller blokere for cookies. Hvis du vælger at slette eller blokere for cookies, vil 

annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden 

risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. 

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: 

• Google AdWords 

• Google Analytics 

• Adforms 

• Facebook 

• LinkedIn 

 

proVeo anvender cookies til at analysere brugen af sin hjemmeside, for at kunne forbedre 

sine Services og brugeroplevelsen.  

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at proVeo må anvende cookies. I din 

browser kan du slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan du gør dette afhænger af, 

hvilken browser du anvender. Hvis du bruger mere end én internetbrowser, skal du slette og 

blokere for brugen af cookies i dem alle. Du kan finde vejledninger til dette 

på minecookies.org/cookiehandtering. 

 

5. Fortrolighed 

proVeo og dets bestyrelse, ledelse og ansatte er underlagt tavshedspligt og må ikke 

uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af 

deres hverv er blevet bekendt med, medmindre andet følger af denne datapolitik. 

Oplysninger må kun videregives internt i virksomheden, hvis der foreligger en 

administrativ eller forretningsmæssig begrundelse herfor.  

 

http://minecookies.org/cookiehandtering/
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Videregivelse af oplysninger internt eller til tredjeparter medfører, at modtageren er 

omfattet af samme tavshedspligt. proVeo behandler altid dine persondata fortroligt. 

Udvalgte medarbejdere hos proVeo har adgang til at tilgå data, hvor det er nødvendigt 

for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med kundeservice 

proVeo tilgå dine personoplysninger, med henblik på at yde kundeservice.  

 

6. Videregivelse af data 

De Persondata som proVeo indsamler og behandler til ovenstående formål, vil som 

udgangspunkt kun blive videregivet til tredjeparter med dit samtykke.   

 

proVeo kan dog videregive dine Persondata til tredjeparter (som f.eks. proVeos 

samarbejdspartnere og databehandlere) for at kunne levere de ønskede tjenester til dig. 

I disse tilfælde vil proVeo kun videregive dine Persondata til tredjeparter, som kan 

behandle din Persondata med den nødvendige sikkerhed, fortrolighed og integritet. 

proVeo har implementeret passende kontrol med tredjeparters behandling af dine 

Persondata. 

 

proVeo kan herudover være forpligtet til at videregive dine Persondata i medfør af 

lovgivningen.  

 

Endelig kan proVeo indsamle og videregive statistiske oplysninger om din brug af 

proVeos tjenester med hensyn til forbedring og videreudvikling af proVeos hjemmeside 

og tjenester. Disse oplysninger behandles kun i aggregeret og anonymiseret form. 

 

7. Opbevaringsperiode 

Når du anvender proVeos Services opbevarer vi dine data indtil proVeo ikke længere har 

en retlig forpligtelse over for dig. proVeo kan dog gemme dine data i længere tid, hvis 

der er andre lovmæssige krav eller for at varetage proVeos retlige interesser.  
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proVeo opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde sine retlige 

forpligtelser til sine kunder.  

I visse tilfælde vil proVeo i stedet for at slette dine personoplysninger, anonymisere disse, 

således oplysningerne ikke kan føres tilbage til din person. proVeo har udarbejdet 

opbevaringspolitikker for dine persondata, som beskriver hvor længe vi opbevarer dine 

personoplysninger. 

  

8. Persondatarettigheder 

Du har en række rettigheder, når proVeo behandler dine personoplysninger. Dine 

rettigheder oplistes herunder: 

 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger proVeo behandler om dig, til hvilket 

formål, hvorfra proVeo har modtaget dine oplysninger og hvem der modtager dine 

personoplysninger 

 

Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger om dig. Du kan enten selv rette 

op på urigtige personoplysninger i vores app eller bede proVeo om at berigtige dine 

personoplysninger. 

 

Du har ret til at få slettet dine persondata når dine oplysninger ikke længere er 

nødvendige for at opfylde de formål hvortil de er indsamlet, du tilbagetrækker dit 

samtykke og der ikke længere er hjemmel for videre behandling eller dine 

personoplysninger er behandlet uretmæssigt. 

 

Du har ret til at anmode om, at proVeo begrænser behandlingen af dine persondata, 

hvis du mener der gør sig forhold gældende, som du mener bør undersøges nærmere.  
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Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder at du på anmodning kan modtage, i et 

struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, personoplysninger om dig 

selv og hvis muligt, transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod proVeos behandling af dine personoplysninger 

på baggrund af dine særlige forhold.  

 
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger når disse 

behandles med henblik på direkte markedsføring. proVeo vil i så fald ophøre med 

behandling til det formål. 

 

9. Tilbagekaldelse af samtykke. 

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde nogle eller alle de samtykker du har afgivet til 

proVeo og til proVeos Services. Tilbagekaldelsen kan medføre, at der er en række af 

proVeos Services, som du helt eller delvist ikke længere vil kunne anvende.  

 

10. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU 

proVeo anvender en række databehandlere, som er placeret uden for EU. Herunder er 

oplistet hvilke databehandlere og hvilket juridisk grundlag, der ligger til grund for 

overførslen.  

 

Databehandler Placering Hjemmel 
Microsoft Corp USA EU-U.S. Privacy Shield 
Citrix (Podio) USA EU-U.S. Privacy Shield 
Atlassian USA EU-U.S. Privacy Shield 
Apple USA Standard Contractual Clauses (SCC) 
Google Inc. USA EU-U.S. Privacy Shield 
InVision Software Inc. USA EU-U.S. Privacy Shield 
Zeplin Inc. USA EU-U.S. Privacy Shield 
Goodwinds Inc. (Process Street) USA EU-U.S. Privacy Shield 
UXCam Inc.  USA EU-US. Privacy Shield 
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11. Databeskyttelsesrådgiver 

proVeo har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan vejlede dig om, hvordan du 

kan udøve dine rettigheder i henhold til persondataforordningen. proVeos 

databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes ved skriftlig henvendelse til Proveo A/S, Att: DPO, 

Godthåbsvej 33, 8660 Skanderborg eller på dpo@proveo.dk  

 

Har du spørgsmål til denne persondatapolitik eller proVeos behandling af din 

persondata, kan du kontakte proVeos databeskyttelsesrådgiver.  

 

12. Klageadgang 

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, så hører proVeo meget 

gerne fra dig. Du kan kontakte os på Proveo A/S, Godthåbsvej 33, 8660 Skanderborg eller  

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K eller 

på www.datatilsynet.dk  

 

13. Revidering 

proVeo forbeholder sig retten til, når som helst at revidere disse vilkår. Du kan til enhver tid 

finde proVeos gældende persondatapolitik på proVeos website. proVeo kan vælge at 

informere dig på anden vis, hvis der er tale om væsentlige ændringer i denne 

Persondatapolitik. 

 

 

 

 

mailto:dpo@proveo.dk
http://www.datatilsynet.dk/
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Cookiepolitik 

Behandling af personoplysninger ved brug af cookies. 
Denne hjemmeside bruger cookies, som kan medføre behandling af personoplysninger, 

og vi anbefaler derfor, at du også læser vores Persondatapolitik, som beskriver vores 

behandling af personoplysninger og dine rettigheder. 

 

Hvad er en Cookie?  

En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. 

En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus. 

 

Hjemmesidens brug af Cookies 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden 

med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og 

målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har 

lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og 

hvilket sprog, som du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at 

målrette vores annoncering over for dig. Helt overordnet anvendes cookies således som 

del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig. 

 

Hvor længe opbevares Cookies? 

Det er varierende, hvor længe cookies opbevares på dit udstyr. Tiden regnes fra den 

seneste gang, du var inden på hjemmesiden. Efter udløb vil cookies automatisk blive 

slettet. Du kan se en fuldendt liste nedenfor. 
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Sådan afviser eller sletter du dine Cookies: 

Du kan altid afvise cookies på din computer, tablet eller telefon ved at ændre 

indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser 

du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange 

funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan 

huske de valg, du foretager. Det er muligt at fravælge nogle annoncenetværk, der deler 

oplysninger på tværs af forskellige netværk her. 

 

Sletning af Cookies: 

Du kan afvise brugen af cookies når som helst ved at ændre dine browser indstillinger. 

Vejledninger til sletning af cookies findes på nedenstående links: 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Opera 

• Safari 

• Flash cookies 

• Apple 

• Android 

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle. 

 

Har du spørgsmål? 

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller 

behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte os. 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
https://support.apple.com/en-us/HT1677
https://timeread.hubpages.com/hub/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device
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Denne hjemmeside er drevet og ejet af: 

Proveo A/S 

Godthåbsvej 33. 

DK-8660 Skanderborg 

Telefon: +45 88 88 82 06 

Mail: dpo@proveo.dk 
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