
	
	
	
	

 
 
 
 
 
Hvem er vi 
 
Fredelund ApS er en selvstændig juridisk enhed med forhandling 
af vores produkter i primært Skandinavien. I nedenstående 
refererer vi til os selv som ‘vi’.  
 
Information om dine personlige data 
 
Når vi i nedenstående refererer til ’du’ og ’dig’ menes der dig som 
privatperson.  
Denne privatlivspolitik relaterer til data vi modtager af- og om dig, 
og hvordan disse behandles og opbevares.  
 
"Personlige data" er information der kan blive anvendt til at 
identificere dig, direkte eller indirekte, alene eller sammen med 
anden information. Vi inddeler disse typer af informationer i 
primære, sekundære og tertiære data.  
 
Hvordan vi indsamler og anvender 
personlige data 
 
De primære data får vi normalt fra dig selv, enten via e-mail, via 
kontaktformular på vores hjemmeside, eller ved at du tilmelder dig 
et nyhedsbrev. Du vil med andre ord være fuldt ud bekendt med 
det, når du udleverer personlige data som disse til os og du kan til 



enhver tid bede os slette disse oplysning igen1  
Informationer som disse anvendes med andre ord kun til at 
servicere dig og kun hvis du inviterer os til det. 
 
Sekundære data er oplysning om dit navn samt hvilket segment 
du tilhører (køn, aldersgruppe, interesser, region/land) Denne type 
information har du givet til 3. part, ved f.eks. at oplyse dette på din 
profil på sociale medier. Vi anvender denne type til at målrette 
vores markedsføring til de segmenter for hvem vores produkter 
skønnes at have relevans eller interesse.  
 
Tertiære data er mere generelle data der indhentes via cookies når 
du besøger vores hjemmeside. Informationer der indsamles via 
cookies kan være information om hvilken enhed du anvender når 
du interagerer med os (tablet, mobiltelefon, pc/Mac) og hvilken 
browser du anvender. Disse informationer indsamler vi ikke selv, 
men har mulighed for at indhente fra 3. part. Information af denne 
type anvender vi til at tilpasse vores platforme, så du får den 
bedst mulige brugeroplevelse når du besøger vores hjemmeside. 
Informationerne giver os ikke mulighed for at identificere dig 
personligt.  
 
Hvordan vi deler dine informationer med 
andre 
 
Vi deler udelukkende informationer om dig, hvis vi forudgående 
har indhentet din accept.  
 
Bibeholdelse af data 
 
Vi bibeholder vores primære data om dig, så vi kan holde dig 
underrettet om produkter eller tiltag eller sende dig tilbud du har 
anmodet om. Vi sletter dine data hvis du beder os om det, med 
mindre du har handlet hos os og vi af lovmæssige årsager skal 
opbevare informationerne om dig, jf. fodnote 1. 
  

																																																								
1	Med	mindre	vi	jf.	regnskabsloven	eller	anden	lovgivning	er	forpligtet	til	at	
opbevare	visse	informationer		



Sekundære og tertiære data har vi kun mulighed for at indhente 
men ikke begrænse eller slette.  
 
Sikkerhed 
 
Vi implementerer behørige tekniske- og organisatoriske 
procedurer for at beskytte mod uautoriseret eller ulovlig 
behandling af personoplysninger og imod utilsigtet eller ulovlig 
destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller 
adgang til personlige data.  
 
Dataansvarlig 
 
Den dataansvarlige er den til enhver tid siddende Direktør for 
Fredelund ApS, Cvr. 33249144 
 
Databehandler 
 
Vi har indgået databehandleraftaler med vores leverandører af de 
IT-systemer, som vi benytter til behandling af dine oplysninger, fx 
vores økonomisystem (ift. fakturering), vores pengeinstitut (ift. 
betalinger), vores leverandør af telefoni (ift. kontaktoplysninger).   
 
Hvordan kan du kontakte os 
 
Hvis du ønsker at: 

- Få indsigt i hvilke data vi har om dig 
- Få opdateret de oplysninger vi har om dig 
- Vi ophører med at have data om dig 
- Gøre indsigelse mod en specifik behandling vi foretager 

med dine data 
 
så kontakt os straks på: 
Tlf.   76 31 11 15 
E-mail:  info@fredelund.com  
	


