Persondatapolitik
Formål
Formålet med Dansave's persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender dine
personoplysninger. Vi respekterer fuldt ud at alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger,
som afgives online på www.dansave.dk eller via Dansave’s programmet. Dansave definerer "Personlige
data", som alle data, hvorfra det er praktisk til direkte at bestemme en persons identitet. Som hovedregel
kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om
dig selv.
Brugeroplysninger Dansave Backup Indsamler
Dansave har brug for visse personoplysninger for at kunne levere ydelser vi tilbyder. Når du registrerer dig
hos Dansave Backup og logger dig på tjenesten, er du ikke anonym for Dansave. Disse personlige data du
giver os, kan omfatte navn, adresse, firmanavn, by, postnummer, brugernavn og en e-mail adresse.
Personoplysninger afgivet på www.dansave.dk videregives kun til interne afdelinger hos Dansave for at
opfylde salgs- og supportforpligtelser. Vi videregiver kun personlige data til myndighederne i den
udstrækning, lovgivningen kræver det. Vi videregiver aldrig personoplysninger til tredjeparter.
Personoplysninger slettes helt såfremt en bruger framelder sig omtalte tjenester.
Vi vil ikke og kan ikke se de filer, der bliver taget backup af. For at yde teknisk support kan vi kun se filernes
system informationer såsom filtypenavne, størrelser osv., men ikke din fil indhold. Du anerkender og
accepterer, at Dansave lejlighedsvis kan sende dig administrative kommunikation vedrørende din konto
eller tjenesten via e-mail.
Cookies Informationer
Dansave bruger din cookie, IP-adressen, type af browser, styresystemet, værten (host) og URL sammen
med oplysning om de sider, der ønskes adgang til, for at forbedre og videreudvikle tjenesten, og for at give
bedre eller geografisk differentieret og serviceniveauer til brugerne. Brugen af cookies kompromitterer ikke
din sikkerhed ved at anvende hjemmesiden. Den anvendte cookie identificerer ikke den enkelte bruger,
men derimod brugerens datamaskine. Hvis du ikke ønsker, at Dansave skal kunne identificere din
datamaskine ved hjælp af cookies, kan du slå brugen af cookies fra i din browser.
Hvis du ønsker indsigt i de personoplysninger du har registreret hos Dansave eller eventuelle spørgsmål
eller kommentarer til Dansave’s persondatapolitik kan du rette henvendelse til supporten på
support@dansave.com eller på telefon nr. 71 99 08 99.

