DATABESKYTTELSE
§ 1 Generelt
Dine personlige data (f.eks. titel, navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, bankoplysninger,
kreditkortnummer) behandles kun af os i overensstemmelse med bestemmelserne i den tyske
databeskyttelseslovgivning og Den Europæiske Unions databeskyttelseslovgivning. Følgende regler
informerer dig om typen, omfanget og formålet med indsamling, behandling og brug af
personoplysninger. Denne databeskyttelseserklæring gælder udelukkende for vores hjemmesider.
Hvis du videresendes til andre sider via links på vores sider, skal du selv gøre dig bekendt med den
pågældende håndtering af dine data.

§ 2 Webanalyse med Google Analytics
(1) Behandlingsformål
Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ("Google"). Google Analytics anvender
såkaldte "Cookies", tekstfiler, som gemmes på din computer og kan analysere brugen af
hjemmesiden. Informationerne om brugen af hjemmesiden som genereres af denne cookie,
overføres normalt på en server af Google i USA og gemmes der. I tilfælde af aktivering af IPanonymisering på denne hjemmeside vil Google dog forkorte din IP-adresse inden for EU's
medlemsstater, eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil din IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA
og forkortes der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside bruger Google denne information til
at analysere din brug af hjemmesiden, sammensætte rapporter om hjemmesideaktiviteter og til at
levere yderligere til brugen af hjemmesiden og de til internettet knyttede tjenesteydelser overfor
hjemmesidens operatør.
(2) Retsgrundlag
Retsgrundlaget for denne behandling er paragraf 6 stk. 1 f) DSGVO.
(3) Legitim interesse
Vores legitime interesse er den statistiske analyse af brugeradfærd til optimerings- og
markedsføringsformål. Med henblik på at beskytte dine interesser for databeskyttelse bruger denne
hjemmeside Google Analytics med udvidelsen "anonymizeIP()", så IP-adresserne kun behandles
forkortet for at udelukke en direkte henvisning til personer.

(4) Modtagerkategorier
Google, Partnervirksomheder
(5) Overførsel til et tredjeland

Google LLC, med hovedsæde i USA, er certificeret til den europæiske databeskyttelseskonvention
"Privacy Shield", som sikrer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU.
(6) Opbevaringsvarighed
Ubegrænset
(7) Indsigelsesret
Du kan forhindre at cookies bliver gemt via en tilsvarende indstilling af din browser software. Vi gør
dog opmærksom på, at der i dette tilfælde ikke kan bruges alle hjemmesidens funktioner. Desuden
kan du forhindre Googles behandling af data (herunder din IP-adresse) genereret af cookien og din
brug af hjemmesiden, samt behandlingen af disse data af Google, ved hjælp af browser-plugin'et, der
kan downloades og installeres via følgende link: optout
Du kan også forhindre registreringen ved at indstille en opt-out-cookie. Hvis du vil forhindre den
fremtidige indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside, skal du klikke her: Deaktivere
Google Analytics

§ 3 Oplysninger, sletning, blokering
Du har til enhver tid ret til at få oplysninger om dine gemte personoplysninger, deres oprindelse og
modtager, samt formålet med databehandlingen, og ret til at rette, blokere eller slette disse data. Du
kan få yderligere oplysninger om personlige data ved til enhver tid at kontakte os på adressen
angivet i kolofonen.

§ 4 Informationer om cookies
(1) Behandlingsformål
På denne hjemmeside bruges teknisk nødvendige cookies. Disse er små tekstfiler, der ikke er
permanent gemt i eller fra din internetbrowser på dit computersystem. Disse cookies tillader f.eks. at
lægge flere produkter i en indkøbskurv.
Andre cookies er permanente og genkender din browser ved næste besøg. Disse cookies giver dig
f.eks. mulighed for at gemme dine adgangskoder til en kundekonto permanent.

(2) Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen er paragraf 6 stk. 1 a) DSGVO.
Du har muligvis udtrykkeligt givet samtykke til følgende:
Vores hjemmeside bruger tracking cookies for bedre at forstå besøgendes brug af hjemmesiden og
for at optimere vores hjemmeside. Ved brug af hjemmesiden accepterer du dette.

(3) Opbevaringsvarighed
De teknisk nødvendige cookies slettes normalt, når browseren bliver lukket. Permanent lagrede
cookies har forskellige levetider – fra få minutter til flere år.

(4) Fortrydelsesret
Hvis du ikke vil gemme disse cookies, skal du deaktivere accepten af disse cookies i din
internetbrowser. Dette kan dog resultere i en begrænsning af vores hjemmesides funktionalitet.
Dit samtykke til permanent opbevaring kan til enhver tid tilbagekaldes ved at slette de gemte cookies
via din browser.
§ 5 Data vedr. nyhedsbreve
Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse til dig, samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er ejer af den angivne
e-mail-adresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke. Vi
benytter udelukkende disse data til levering af de ønskede oplysninger og overlader dem ikke til
tredjepart.
Det bevilgede samtykke til opbevaring af data, e-mail-adressen og anvendelsen af dem til at sende
nyhedsbrevet kan til enhver tid tilbagekaldes, for eksempel via linket "Afmelding" i nyhedsbrevet.
(1) Behandlingsformål
Når du abonnerer på nyhedsbrevet, vil din e-mail-adresse blive brugt til reklameformål, hvilket vil
sige, at i forbindelse med nyhedsbrevet informerer vi dig især om produkter fra vores sortiment. Til
statistiske formål kan vi vurdere, hvilke link der klikkes på i nyhedsbrevet. Vi kan ikke se hvilken
person, der har klikket. Du har udtrykkeligt givet samtykke til følgende: Tilmelding i til nyhedsbrev.

(2) Retsgrundlag
Retsgrundlaget for denne behandling er paragraf 6 stk. 1 a) DSGVO.

(3) Modtagerkategorier
evt. udbyder af nyhedsbreve

(4) Opbevaringsvarighed
Din e-mail-adresse gemmes kun til levering af nyhedsbrev i den ønskede varighed af registreringen.

(5) Fortrydelsesret
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke fremadvirkende. Hvis du ikke længere ønsker at
modtage nyhedsbrevet, kan du afmelde dig som følger: Via et afmeldingslink i nyhedsbrevet eller via
e-mail til marketing@supra-elektronik.com
Nyhedsbrev pr. MailChimp
Vi bruger MailChimp-komponenten til at sende vores nyhedsbreve. MailChimp er en tjeneste fra The
Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.
Dine data gemt i nyhedsbrevregistreringen (e-mail-adresse, om nødvendigt navn, IP-adresse, dato og
tidspunkt for din registrering) vil blive overført til en server hos The Rocket Science Group i USA og
gemt der i overensstemmelse med "EU-US Privacy Shield".
Der findes yderligere oplysninger om databeskyttelse på MailChimp her:
mailchimp.com/legal/privacy/
Der findes yderligere oplysninger om "EU-US Privacy Shield" her:
Forbundskommissæren for databeskyttelse og informationsfrihed
ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
Abonnement på dette nyhedsbrev og dermed godkendelsen af opbevaring af dine data kan opsiges
eller tilbagekaldes til enhver tid. Nærmere oplysninger findes i e-mailen med bekræftelse samt i
hvert enkelt nyhedsbrev.

Sporing af nyhedsbreve
Vores nyhedsbreve indeholder såkaldte web-beacons (Web-Bugs), som giver os mulighed for at
opdage, hvornår og hvornår en e-mail er blevet åbnet, og hvilke link i e-mailen blev der blev fulgt af
den personlige modtager.
Disse data gemmes af os, så vi kan optimere vores nyhedsbreve optimalt til vores abonnents ønsker
og interesser. Derefter bruges de således indsamlede data til at sende personlige nyhedsbreve til den
respektive modtager.
Vi beder dig i denne henseende om dit samtykke som følger:
"Jeg er indforstået med, at mine data og min brugsadfærd bliver gemt elektronisk ved nyhedssporing
for at sende mig et individualiseret nyhedsbrev. Med tilbagekaldelsen af samtykket til at modtage
nyhedsbrevet vil samtykket til ovennævnte sporing også blive tilbagekaldt."
Med tilbagekaldelsen af samtykket til at modtage nyhedsbrevet, vil samtykket til ovennævnte
sporing også blive tilbagekaldt.

§ 6 Brug af scriptbiblioteker (Google Web-skrifttyper)
Med henblik på at gøre vores indhold korrekt og grafisk tiltrækkende på tværs af browsere bruger vi
scriptbiblioteker og skrifttypebiblioteker på denne hjemmeside såsom: Google Web-skrifttyper
(https://www.google.com/webfonts/). Google Web-skrifttyper overføres til din browsers cache for at
forhindre flere indlæsninger. Hvis browseren ikke understøtter Google Web-skrifttyper eller forbyder
adgang, vises indholdet i en standardskrifttype.
Opkaldet til scriptbiblioteker eller skrifttypebiblioteker udløser automatisk en forbindelse til
bibliotekets operatør. Det er teoretisk muligt – men i øjeblikket også uklart om og i givet fald i hvilke
tilfælde – at operatører af sådanne biblioteker indsamler data.
Retningslinjerne for databeskyttelse for bibliotekets operatør Google kan findes her:
https://www.google.com/policies/privacy/

§ 7 Indlejrede YouTube-videoer
På nogle af vores hjemmesider indlejrer vi YouTube-videoer. De tilsvarende plugins betjenes af
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøger en side med YouTubeplugin'et, vil den forbinde til YouTubes servere. YouTube vil blive informeret om, hvilke sider du
besøger. Hvis du er logget ind på din YouTube -konto, kan YouTube tildele dig din surfingadfærd
personligt. Dette kan forhindres ved at logge ud af din YouTube-konto på forhånd.

Hvis en YouTube-video startes, bruger udbyderen cookies, som indsamler oplysninger om
brugeradfærd.
Enhver, der har deaktiveret lagringen af cookies til Google Ad-programmet, skal ikke forvente
sådanne cookies, når de ser YouTube-videoer. YouTube gemmer også ikke-personlige
brugsinformationer i andre cookies. Hvis du vil forhindre dette, skal du blokere lagringen af cookies i
browseren.
Der findes yderligere oplysninger om databeskyttelse hos "YouTtube" i leverandørens
databeskyttelseserklæring på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

§ 8 Den pågældendes rettigheder
Hvis dine personoplysninger behandles, er du berørt i DSGVO-forstand, og du har følgende
rettigheder over for os:
1. Oplysningspligt
Du kan hos os anmode om en bekræftelse om, hvorvidt vi behandler personlige oplysninger om dig.
Hvis en sådan behandling er tilgængelig, kan du anmode om følgende oplysninger fra os:

(1) de formål, hvortil personoplysningerne behandles;
(2) de kategorier af personoplysninger, der behandles;
(3) modtagere eller kategorier af modtagere, overfor hvem de personoplysninger, der vedrører dig,
er blevet offentliggjort eller stadigvæk offentliggøres;
(4) den planlagte varighed af opbevaring af dine personoplysninger eller, hvis der ikke foreligger
specifikke oplysninger, kriterier for bestemmelse af varigheden af opbevaringen;
(5) eksistensen af ret til berigtigelse eller sletning af de personoplysninger der vedrørende dig, ret til
begrænsning af vores behandling eller ret til at gøre indsigelse mod sådan behandling;
(6) eksistensen af ret til appel til en tilsynsmyndighed;
(7) al tilgængelig information om oprindelse af data, hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den
registrerede person;
(8) eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i overensstemmelse med
artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og i det mindste i disse tilfælde betydningsfulde oplysninger om den
pågældende logik og omfanget og den påtænkte virkning af den pågældende behandling for den
registrerede person.
Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt dine personlige oplysninger overdrages til et
tredjeland eller en international organisation. I den forbindelse kan du forlange at blive informeret, i
henhold til de relevante garantier i overensstemmelse med paragraf 46 DSGVO i forbindelse med
transmissionen.
2. Ret til berigtigelse
Du har ret til rettelse og/eller fuldstændiggørelse hos os, hvis de behandlede personlige oplysninger
er forkerte eller ufuldstændige. Vi skal straks foretage korrektionen.
3. Ret til begrænsning af behandlingen
Du kan anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under følgende
betingelser:
(1) hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige oplysninger i en periode, hvilket gør det muligt
for os at kontrollere nøjagtigheden af dine personlige oplysninger;
(2) hvis behandlingen er ulovlig, og du afviser sletning af personoplysningerne og i stedet anmode om
begrænsning af brugen af personoplysningerne;
(3) hvis vi ikke længere har brug for de personlige oplysninger med henblik på behandling, men du
har brug for dem til det formål at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav, eller
(4) hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, DSGVO, og det er
endnu ikke sikkert, om vores berettigede grunde opvejer dine grunde.

Hvis behandlingen af personoplysninger vedrørende dig er begrænset, må disse data – bortset fra
deres opbevaring – kun behandles med dit samtykke eller for at hævde, udøve eller forsvare juridiske
krav eller beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtig offentlig
interesse for Unionen eller en medlemsstat.
Hvis begrænsningen af behandlingen er begrænset i overensstemmelse med ovenstående
betingelser, vil vi informere dig inden begrænsningen løftes.

4. Ret til sletning
a) Pligt til sletning
Du kan kræve, at vi sletter dine personlige oplysninger straks, og vi er forpligtet til straks slette disse
oplysninger, hvis en af følgende årsager er gældende:

(1) De personoplysninger, der vedrører dig, er ikke længere nødvendige til de formål, de blev
indsamlet til eller på anden måde behandlet for.
(2) Du tilbagekalder dit samtykke, til behandlingen iht. Paragraf 6 stk.1 lit. a eller paragraf 9 stk. 2 lit.
a i GDPR, og der intet andet retsgrundlag er for forarbejdningen.
(3) Ifølge Paragraf 21 stk.1 DSGVO indgiver du indsigelse mod behandlingen, og der ikke er ingen
legitime grunde til behandlingen, eller du indgiver i henhold til Paragraf 21 stk. 2 DSGVO indsigelse
mod behandlingen.
(4) Dine personoplysninger blev behandlet ulovligt.
(5) Slettelsen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold
til EU eller national lovgivning, som vi er underlagt.
(6) De personlige oplysninger vedrørende dig blev indsamlet i forbindelse med informationssamfund,
der hævdes i henhold til artikel 8, stk. 1, GDPR.
b) Oplysninger til tredjepart
Har vi gjort de berørte personoplysninger om dig offentlige, og er vi i overensstemmelse med Art 17,
stk. 1, i GDPR forpligtet til at slette dem, skal vi træffe passende foranstaltninger, under hensyntagen
til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, også af teknisk art, at
informere de registeransvarlige, der behandler personoplysninger, at du har anmodet om, som en
berørt person, at slette alle link til disse personlige data eller kopier eller replikationer af
personoplysninger.
c) Undtagelser
Retten til at slette eksisterer ikke, hvis behandlingen er nødvendig
(1) at udøve retten til ytringsfrihed og information;

(2) for at opfylde en juridisk forpligtelse, der kræver behandling i henhold til unionslovgivningen eller
de medlemsstater, som vi er underlagt, eller at udføre en opgave af almen interesse eller i udøvelse
af offentlig myndighed, der er blevet uddelegeret til os;
(3) af hensyn til almen interesse på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2,
litra h) og i), og artikel 9, stk. 3, DSGVO;
(4) til arkivformål af almen interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til
statistiske formål i henhold til paragraf 89, stk. 1, GDPR, i det omfang den i litra a) nævnte lov
sandsynligvis vil gøre det umuligt eller alvorligt påvirke opfyldelsen af formålene med denne
behandling, eller
(5) at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

5. Ret til information
Hvis du har ret til at rette, slette eller begrænse behandlingen hos os, er vi forpligtet til at underrette
alle modtagere, til hvem dine personoplysninger er blevet offentliggjort, om denne rettelse eller
sletning af data eller begrænsning af behandling, medmindre det viser sig at være umuligt eller
indebærer en uforholdsmæssig stor indsats.
Du har ret til at blive informeret om disse modtagere.
6. Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage personligt identificerbare oplysninger, du giver os i et struktureret,
almindeligt og maskinlæsbart format. Derudover har du ret til at overføre disse data til en anden
person uden hindring, forudsat at
(1) behandlingen sker med samtykke i henhold til Paragraf 6 stk. 1 lit. a DSGVO eller paragraf 9 stk. 2
lit. a DSGVO eller en kontrakt i henhold til Paragraf 6 stk. 1 lit. b DSGVO-baseret og
(2) behandling med automatiserede metoder.
Ved udøvelsen af denne ret har du også ret til at kræve, at personoplysninger vedrørende dig
overføres direkte af os til en anden bemyndiget person, for så vidt det er teknisk muligt. Andre
personers frihedsrettigheder og rettigheder må ikke påvirkes.
Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendige for
udførelsen af en opgave af almen interesse eller i udøvelse af offentlig myndighed, der er blevet
uddelegeret til os.
7. Indsigelsesret
Du har til enhver tid ret til at modsætte sig behandling af dine personoplysninger i henhold til artikel
6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR, af grunde, der hidrører fra din særlige situation. Dette gælder også
for profilering baseret på disse bestemmelser.

Vi behandler derfor ikke dine personlige oplysninger længere, medmindre vi kan demonstrere
overbevisende legitime grunde til behandling, som er større end dine interesser, rettigheder og
friheder, eller behandlingen er med til at håndhæve, forfølge eller forsvare juridiske krav.
Hvis de personoplysninger, der vedrører dig, behandles til direkte markedsføring, har du ret til at til
enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på sådan
reklame. Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med sådanne direkte
mails.
Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføring, bliver dine personlige data ikke
længere behandlet til disse formål.
Du har mulighed for i forbindelse med brug af informationssamfundstjenester – uanset direktiv
2002/58/EF – at udøve din ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer hvor tekniske
specifikationer anvendes.
8. Ret til at tilbagekalde samtykke til databeskyttelseserklæring
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke vedr. databeskyttelseserklæring.
Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af
samtykke, indtil tilbagekaldelsen.
9. Automatiseret beslutning på individuel basis, herunder profilering
Du har ret til ikke at blive underkastet en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret
behandling – herunder profilering – der vil have retslig påvirkning eller tilsvarende påvirke dig på en
lignende måde. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen
(1) er påkrævet for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem dig og os,
(2) er tilladt i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som vi er underlagt, og hvor en
sådan lovgivning indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og friheder
og dine legitime interesser
(3) med dit udtrykkelige samtykke.
Disse afgørelser må dog ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel
9, stk. 1, GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g) finder anvendelse, og der er truffet
passende foranstaltninger til beskyttelse af rettigheder og friheder og dine legitime interesser.
Med hensyn til de tilfælde, der er nævnt i (1) og (3), tager vi rimelige skridt til at opretholde
rettigheder og friheder og dine legitime interesser.
10. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed
Uden at det berører andre forvaltningsretlige eller retslige appeller, har du ret til at klage til en
tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du er bosat, beskæftiget eller stedet for den
påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig
overtræder DSGVO.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, skal underrette klageren om status og resultater af
klagen, herunder muligheden for et retsmiddel i henhold til Art.78 DSGVO.

Kontaktoplysninger til vores databeskyttelsesansvarlige:
Advokat og advokat med speciale i lov om informationsteknologi
Florian König M.L.E.
Dienerreihe 2
D-20457 Hamburg
E-mail info@net-lawyer.de
http://www.net-lawyer.de

