
BAUER MEDIA GROUP: 

PRIVACY POLICY 

 

1. VORES DATALØFTE TIL DIG 

Bauer Media Group forpligter sig til at respektere og beskytte dine data, så længe de er opbevaret hos os. 

Vi indsamler personlige data, fordi det hjælper os til at forstå dine behov og anviser hvordan, vi kan 

interagere og kommunikere med dig om vores services og produkter nu og fremover.  

Vi har klare politikker og procedurer, der beskytter dine data, når du sender dem til os; når vi med din 

tilladelse bruger dem til at kontakte dig, og hvis vi efterfølgende opbevarer dem.  

Vi er bekendt med og overholder europæisk og dansk lovgivning på området.   

Vi indsamler så få personlige data som muligt, og du kan til enhver tid få oplyst, hvilke personlige data, vi 

opbevarer om dig. Personlige data er oplysninger, der kan identificere dig som individ fx dit fulde navn og 

postadresse.  

Vær opmærksom på, at hvis du fx deltager i en konkurrence i radioen, bliver udsendelsen optaget, 

opbevaret og kan udleveres til relevante myndigheder i op til tre måneder efter udsendelsen i henhold til 

loven om radio- og fjernsynsvirksomhed.  

 

 2. HVILKE PERSONDATA INDSAMLER VI? 

Bauer Media Group indsamler både personlige og anonyme data, når du sender information eller når du 

besøger et af vores websites. Personlige data er data, der kan identificere dig som individ fx dit navn eller 

din postadresse. Anonyme data kan ikke identificere dig som individ men kan bruges som en del af en 

undersøgelse, hvis du fx deltager i et rundspørge, en debat eller en meningsmåling. 

 

3. HVORDAN OPBEVARER VI DATA SIKKERT?  

Vores servere er beskyttet med http og ssl teknologi, så din data kan behandes så sikkert som muligt. Vores 

personale er trænet i datasikkerhed og virksomhedens procedurer hjælper personalet, så de ved, hvad der 

forventes af dem, herunder deres ansvar for datasikkerhed i henhold til EU’s Databeskyttelsesloven af 
1998.  

Vi sikrer is, at vores samarbejdspartnere har tilsvarende sikkerhedsprocedurer I orden. Hvis vi eller vores 

leverandører skal føre data ud af EØS, sker det kun under korrekt beskyttelse sådan som lovgivningen 

foreskriver. 

 



Internettet er ikke et sikkert medie, og du er indforstået med, at  Bauer Media Group ikke kan holdes 

ansvarlig for uautoriseret brug, forstyrrelser, ødelæggelser eller misbrug af personlig data udover det 

ansvar, virksomheden er pålagt gennem gældende lov.  

 4. HVORDAN INDSAMLER OG BRUGER VI DINE PERSONLIGE DATA? 

Vi indsamler dine data, når du registrerer dig som bruger på vores website, hvis du abonnerer på en 

service, søger på et produkt, kontakter os pr. telefon, email el. lign.; deltager i en debat eller på anden 

måde deltager i en social medie funktion på vores website samt deltager i en konkurrence eller en 

promotion. 

Når du besøger vores website indsamler vi automatisk følgende: Teknisk information, herunder IP-adresse, 

evt. login-informationer, browsertype og version, tidszone, browser plugins-type og version, operativ 

system og platform; fuldstændig URL klikhistorik til, gennem og fra vores website inkl. dato og tid; 

produkter, du har set eller søgt på, responstid for sitet, download fejl, varighed af besøg på siderne, 

interaktionsinformation (fx scrolling og klik), metoder til at browse ud af vores side samt ethvert 

telefonnummer brugt til at kontakte os.  

Vi vil til enhver tid være åbne omkring brugen af dine data, og du kan vælge ikke at give os dem. Vi 

respekterer dine valg og vil gøre vores bedste for at leve op til vores løfte.  

Hvis du giver os tilladelse til at sende dig information i forbindelse med markedsføring, vil vi kontakte dig 

fra tid til anden med nøje udvalgte tilbud og promotions fra os eller særligt udvalgte samarbejdspartnere, 

som du til enhver tid mulighed for at fravælge. Vi vil ikke kontakte dig, hvis du har gjort det klart, at du ikke 

ønsker information fra os om vores produkter eller tilbud.  

Vi kan få brug for at bekræfte din identitet for at tilbyde dig adgang til unikke services for abonnenter. Vi 

kan også kontakte dig med henblik på at invitere dig til undersøgelser, deltagelse i konkurrencer eller til at 

modtage et nyhedsbrev. Hvis du ikke ønsker at deltage, afviser du blot invitationen.  

Vores  apps kan indsamle brugerdata, som vi anvender til at forbedre vores apps og til at lære mere om 

vores brugere. 

Vi benytter os af Flurry Analytics eller Google Analytics til at forsyne os med anonyme statistikker om 

brugeradfærd.  

Du kan fravælge, at dine data opsamles af Flurry Analytics ved at følge instruktionerne her: 

http://www.flurry.com/user-opt-out.html 

I forbindelse med Google Analytics sporing har vi implementeret følgende: Remarketing, Google Analytics 

Demographics and Interest Reporting.  Besøgende kan vælge det fra via følgende link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

Vi bruger denne information til at rapportere og markedsføre online. Tredjeparter, herunder Google, kan 

vise dig reklamer på forskellige internet-sider. Vi bruger cookies relateret til Google Analytics sammen med 

tredjeparts cookies for at informere, forbedre og servicere reklamer baseret på brugeradfæren på vores 

hjemmeside.  



5. DELER VI DATA MED ANDRE VIRKSOMHEDER? 

Der kan være tilfælde, hvor vi videregiver dine data til eksterne virksomheder som vi samarbejder med, for 

at kunne sende dig fx præmier og invitationer. Enhver leverandør har gennemgået en 

forhåndsundersøgelse, så vi er sikre på, at deres håndtering af data er mindst ligeså god som vores, og de 

har underskrevet en EU-gokendt kontrakt, der definerer deres ansvarsområder og forpligtelser uanset om 

de er fra UK, EØS eller uden for EØS.  

Dog indvilliger du i, at vi deler personlige oplysninger med de leverandører, vi har kontrakter med for at 

kunne servicere dig på det serviceniveau, du efterspørger.  

Hvis du sender en kommentar, kan vi offentliggøre den på vores website eller bruge den som citat uden at 

offentliggøre dit fulde navn eller på anden måde identificere dig. Der kan være tilfælde, hvor vi viser fx dit 

brugernavn og alder. Andre kan se dine personlige data, hvis du anfører information om dig selv i fx 

debatgrupper eller andre fora, hvor vi ikke kan kontrollere den information, du vælger at offentliggøre.  

Vi må dele din information med annoncører, ad servers og reklamenetværk for at kunne målrette 

markedsføring på vores eget og udvalgte partneres websites, men vi deler ikke information, der kan 

identificere dig som individ. Vær dog opmærksom på, at hvis du interagerer med markedsføring fra 

tredjepart, kan vedkommende tro, at du opfylder kriterierne for at være i målgruppen for den pågældende 

annonce. Disse aktiviteter kan involvere brug af cookies eller tilsvarende teknologier.  

Vær i øvrigt opmærksom på, hvilke informationer, du videregiver på sociale medier, også selv om det er 

sociale medier, vi har anbefalet eller inviteret til.   

Der kan være tidpunkter, hvor vi i henhold til loven skal offentliggøre dine data i god tro fx i forbindelse 

med sagsanlæg, beskyttelse af Bauer Media Groups rettigheder og brug af vores servers. Vi vil altid sikre os, 

at de, der beder om udlevering af dine data har juridisk ret til det.  

Ved en anden virksomheds overtagelse eller køb af Bauer Media Group helt eller delvist, herunder vores 

database, overdrages retten til den indsamlede data til denne virksomhed. Herunder også forpligtelser og 

ansvar som beskrevet i nærværende privatlivspolitik.  

 

6. INFORMATION VI INDSAMLER OM ANDRE GENNEM DIG.  

Til tider har vi mulighed for at invitere dig og en eller flere ledsagere til at deltage i fx konkurrencer, events 

eller andre særlige tilbud. I de tilfælde indsamler vi både personlige data om dig og dine ledsagere.  Vi vil da 

bede om din tilladelse til at videregive dit navn, når vi kontakter den eller de personer, du vil dele din 

oplevelse med. Vi bruger disse informationer en gang, og oplysningerne bliver ikke gemt i vores database, 

medmindre de har deltaget i en konkurrence og oplysningerne vil da opbevares til det formål alene. Hvis 

personerne ønsker at takke ja til invitation, vil deres oplysninger blive opsamlet og opbevaret på samme 

måde som dine, sådan som beskrevet i denne politik om privatliv. 

7. NÅR DU FORLADER VORES WEBSITE FOR AT GÅ TIL TREDJEPARTS-WEBSITES 



Når du klikker på en annonce på et af vores sites, forlader du sitet og for at gå til en tredjeparts’ site, som vi 
ikke kontrollerer. En annonce på vores sites er ikke en anbefaling eller en støtte til pågældende annoncør, 

produkt eller service. Vi har ikke ansvar for indholdet, og vores privatlivspolitik gælder ikke for vores 

annoncørers sites eller indhold. Hvis annoncøren indsamler dine data, har vi ikke kontrol over eller ansvar 

for, hvordan de indsamles, opbevares eller anvendes. Vi anbefaler derfor, at du læser pågældende sites’ 
politikker for dataindsamling, før du videregiver dine personlige oplysninger. 

 

8. COOKIES OG HVORDAN VI BRUGER DEM 

"Cookies" er små bidder af information som et website sender til din computers hard disk, mens du 

besøger det pågældende website. The Bauer Media Group bruger cookies af flere årsager: 

For at kunne give dig en mere personlig oplevelse på vores sites.  

Af statistiske årsager for at kunne se hvor mange brugere, vi har og hvor ofte de besøger vores sites, og for 

at kunne lave analyser af, hvordan vores websites bliver brugt.  

Vi og vores annoncører kan bruge cookies til at se, hvor mange, der har set og evt. klikket på en annonce.  

For at kunne vise dig annoncer, der kan interessere dig og for at have kontrol over, hvor mange gange du 

bliver præsenteret for pågældende annonce, og for at kunne måle effektiviteten af den. 

I nogle tilfælde bruger vi Flash-cookies, så vi ved hvilke mediaafspillere, du foretrækker. Hvis vi ikke bruger 

dem, kan du ikke se videoindhold.   

Du kan acceptere eller afslå cookies, men vær opmærksom på, at visse dele af vores sites ikke virker uden. 

For mere information: www.allaboutcookies.org and/or www.youronlinechoices.com 

 

9. VORES APPS 

Hvis du bruger en eller flere af vores apps på din mobil, vil vi behandle din information som følger:  

Din placering. Du kan vælge afslå, men det kan betyder, at visse services ikke kan tilbydes.  

Din enheds ID  

Din emailadresse, hvis du opretter en konto.  

Din alder og dit køn, hvis du oplyser det.  

  

10. MARKEDSFØRING BASERET PÅ ONLINE ADFÆRD 

Vi anvender en markedsføringsservice, der kaldes online behavioural advertising (OBA). Den giver os 

mulighed for målrette vores markedsføring og vise dig annoncer, der er baseret på din adfærd på vores 



site, og på hvordan du interagerer med websitet. Hvis du fx læser meget om biler, vil du blive vist flere 

annoncer for biler.  

Der bliver ikke indsamlet personlig data, der kan identificere dig som individ – fx dit navn eller din 

postadresse.  Hvis du vil vide mere om OBA, kan du læse mere her: http://www.youronlinechoices.com/uk/ 

 

11. LOG IN VIA SOCIALE NETVÆRK 

Hvis du logger in på et af vores sites med din facebook- eller googlelog in, giver du samtidig tilladelse til, at 

dele dine facebook- og google login-detaljer med Bauer Media Group.  Dette inkluderer dit navn, email 

adresse, fødselsdato og –sted, som vil blive brugt til at oprette en Bauer Media Group identitet.  

Det vil også tillade Bauer Media Group og Facebook og/eller Google login at dele dine netværk, bruger ID 

og enhver anden information, du vælger af dele I forbindelse med dine Facebook og/eller Google 

kontoopsætning.  Hvis du fjerner Bauer Media Group-app’en fra  din Facebook og/eller Google opsætning, 

har vi ikke længere adgang til disse informationer.  

  

12. UNDGÅ EMAILMARKEDSFØRING 

Hvis du modtager en markedsførings-email fra os, har du mulighed for at fravælge dette fremover ved at 

klikke ’afvis’ på de beskeder, vi sender dig. Vær opmærksom på, at du hermed ikke fravælger 
servicebeskeder fx om præmier eller påmindelser.  

  

13. BØRN OG MARKEDSFØRING 

Vi indsamler ikke bevist personlig information om børn under 13 år med henblik på markedsføring.  

  

14. BRUG AF VORES WEBSITE UDEN FOR UK 

Vores servere er placeret I EØS-lande. Dine data kan derfor flyttes på tværs af EØS-landene, uanset hvilket 

af landene, du befinder dig i, og behandles i henhold til Data Beskyttelsesloven af 1988 og direktivet vedr. 

Regulering af Elektronisk Kommunikation 2003 (European Directives 95/46/EC and 2002/58/EC). Hvis du 

ikke er enig, skal du ikke tilføje personlige oplysninger på websitet. 

15. HVORDAN FÅR DU ADGANG TIL DE PERSONLIGE DATA, VI HAR OM DIG? 

Du har til enhver tid ret til at vide, hvilke personlige data, vi har om dig. Du har også ret til at få slettet eller 

ændret i de oplysninger. Du er velkommen til at kontakte os, og vi vil svare inden for tre uger. Vær 

opmærksom på, at du skal kunne identificere dig, for at få adgang til oplysningerne.  

Kontakt venligst følgende: gdpr@bauermedia.dk 



16. SPØRGSMÅL VEDRØRENDE PRIVATLIVSPOLITIK 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nærværende privatlivspolitik kan du kontakte: 

gdpr@bauermedia.dk 

Klager håndteres af vores Data Protection Officer og vil blive besvaret inden for 30 dage. Hvis du ikke er 

tilfreds med svaret, kan du henvende dig til ICO https://ico.org.uk/concerns/ 

 

 17. ÆNDRINGER TIL PRIVALIVSPOLITIK 

Denne privatlivspolitik kan blive ændret fra tid til anden, og vi vil om nødvendigt  tage kontakt til dig via 

email eller din postadresse, hvis vi laver ændringer, der har væsentlig betydning for hvordan vi opsamler, 

behandler og bruger personlige oplysninger. Alle ændringer er gældende øjeblikkeligt.  

Denne privatlivspolitik er opdateret maj 2018.  


