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PRIVATLIVSMEDDELELSE 

 

 

Vi behandler nogle oplysninger om dig… 

Når du anvender vores IT-services, som skal forstås som en samlet betegnelse for vores hjemmesider og apps.  

Vi vil herunder fortælle dig nærmere om vores behandling af de oplysninger vi behandler om dig. 

 

Hvad er vores formål med at behandle oplysninger om dig 

Når du anvender vores IT-services, skal vi naturligvis vide hvem du er, så vi kan kontakte dig og identificere 

dig. 

Behandlingen af dine personoplysninger sker alene med det formål at levere og optimere vores IT-services. 

 

Hvilke oplysninger behandler vi om dig? 

Vi behandler alene almindelige ikke-følsomme oplysninger om dig. Oplysningerne omfatter dit navn, adresse, 

fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse og et portrætbillede af dig.  

Herudover kan vi registrere og behandle supplerende oplysninger, hvis der gør sig særlige forhold gældende 

omkring dig.  

Når du gør brug af vores hjemmeside, indsamler vi de oplysninger, som sendes via din browser, når du 

anvendes vores IT-services (”Log-oplysninger”). Log-oplysningerne kan omfatte følgende information: din 

computers IP-adresse, OS-version, browsertype, browserversion, hvilke sider på vores hjemmesider du 

besøger, tid og dato for dit besøg, hvor lang tid du har brugt på siderne samt andre statistiske oplysninger. 

Når vi indsamler log-oplysninger fra din browser, gøres det ved hjælp af cookies. Cookies er filer med små 

mængder data, som kan omfatte en anonym, unik identifikator. Cookies sendes til din browser fra en 

hjemmeside og lagres på din computers harddisk. Du vælger selv, om du vil acceptere brugen af cookies eller 

ej, men vi skal gøre dig opmærksom på, at der kan være dele af vores hjemmeside, som du ikke kan bruge 

uden at acceptere cookies. 

Når du gør brug af vores apps, indsamler vi positionsoplysninger via GPS eller på anden vis. 

Positionsoplysningerne videregives ikke til tredjemand. 
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På hvilket retsgrundlag behandler vi dine oplysninger?  

Vores behandling af oplysninger om dig er reguleret af Databeskyttelsesforordningen og 

Databeskyttelsesloven. 

Grundlaget for vores behandling er først og fremmest, at vi gøres i stand til at levere og optimere vores IT-

services, som består i at indsamle og opbevare dit kørselsregnskab – altså oplysninger om din kørsel.  

 

Hvem deler vi oplysningerne med? 

Vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysninger om dig til andre. Vi kan dog videregive oplysninger om dig, 

hvis vi er forpligtet til det efter lovgivningen eller en retlig afgørelse, hvis der er relevant i forhold til 

lovovertrædelser og efterforskning heraf, eller i andre tilsvarende situationer, hvor væsentlige grunde taler 

for, at vi videregiver oplysningerne. 

Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at vores IT-services kan indeholde links til andre hjemmesider, som ikke 

administreres af os. Hvis du følger et link hidrørende fra tredjemand, kommer du over på denne tredjemands 

hjemmeside. Vi anbefaler, at du altid gennemgår privatlivspolitikken på de hjemmesider, som du besøger. 

Vi har ingen kontrol med og har intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikken eller andet på hjemmesider 

eller apps drevet af tredjemand. 

 

Hvor længe behandler vi oplysningerne om dig 

De personoplysninger vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi 

dermed ikke længere har behov for oplysningerne. 

Alle personoplysninger, der er indhentet i forbindelse med levering af vores IT-services til enkeltbrugere, 

slettes automatisk 2 måneder efter abonnementsaftalens udløb. 

Alle personoplysninger, der er indhentet i forbindelse med levering af vores IT-services til storkunder, 

virksomheder, slettes efter 5 år eller 2 måneder efter abonnementsaftalens udløb. 
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Dine rettigheder 

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Disse rettigheder inkluderer 

at  

- Du kan anmode os om i indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.  

- Du har krav på at få berigtiget oplysninger vi behandler om dig, som er urigtige. Du kan også få suppleret oplysningerne, 

så de bliver fyldestgørende. 

- Du har krav på at få slettet oplysninger om dig, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde vores 

behandlingsformål, hvis du gør berettiget indsigelse mod vores behandling eller hvis vores behandling i øvrigt er ulovlig. 

Vi sletter oplysningerne uden unødig forsinkelse. Hvis vi ikke kan efterkomme din anmodning om sletning, så kontakter 

vi dig herom. 

- Du har i nogle særlige situationer også krav på at vi begrænser vores behandling af oplysningerne om dig.  

- Du kan gøre indsigelse mod vores behandling.  

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af oplysninger om dig. Du finder nærmere oplysninger 

herom hos på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 

Hvis du vil udøve dine rettigheder overfor os, kan du kontakte os på support@carlog.dk 

 

Vores oplysninger 

Vores fulde identitet og kontaktoplysninger er: 

Carlog System 

Kattedamsvej 9 

9440 Aabybro 

CVR: 31145325 

 

Hvis du har spørgsmål eller andre henvendelser omkring vores behandling af oplysninger om, kan du kontakte 

os på e-mail support@carlog.dk eller telefon 31974064 

 

Privatlivspolitik 

 

Vi anbefaler altid vores brugere at læse vores privatlivspolitik, som du kan finde på www.carlog.dk 

 

mailto:info@carlog.dk
http://www.carlog.dk/

