Dette er den officielle politik om beskyttelse af personlige data, der bestemmer brugen af System
Transports hjemmeside lokaliseret på www.systemtransport.eu og FTP. Den gælder ligeledes alle
websider og internet-adresser (f.eks. URLs, domænenavne og sider) som vi ejer eller kontrollerer.
Politikken om databeskyttelse bestemmer hvilke personlige informationer, der indsamles af vores
hjemmeside, men omfatter ikke nogen anden information, uanset om denne indsamles på anden vis
eller til andre formål, på nogen anden hjemmeside eller service med mindre dette er specifikt oplyst.
Vi kan ændre denne politik om databeskyttelse til enhver tid og af enhver årsag. Hvis vi beslutter at
foretage en betydelig ændring af politikken om databeskyttelse, vil vi offentliggøre dette på vores
hjemmeside i en vis periode efter at ændringen er udført. Vi opfordrer dig til at læse denne politik
om databeskyttelse, hver gang du besøger vores hjemmeside.
Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du betingelserne i den seneste version af denne politik
om databeskyttelse. Venligst læs vores regler før brug for at gøre dig bekendt med de almindelige
regler for din brug af denne hjemmeside. Med mindre andet er skrevet på denne hjemmeside, udgør
denne politik om databeskyttelse sammen med reglerne for brug, den fuldstændige aftale mellem
dig og System Transport med hensyn til din brug af denne hjemmeside. Du kan blive underlagt
yderligere regler, som kan træde i kraft, når du anmoder om adgang til særlige services eller
materialer på visse områder på denne hjemmeside, eller ved at følge et link fra denne hjemmeside.
Indhold
System Transport hjemmesiden indeholder information om System Transports produkter og System
Transports promoverende programmer.
Al information indeholdt på denne hjemmeside har kun et informationsmæssigt formål..
Informationen på hjemmesiden er ikke juridisk bindende og udgør ikke et salgstilbud.
Selvom System Transport gør sig store bestræbelser på at sikre, at alt information på denne
hjemmeside er korrekt, kan vi ikke garantere for nøjagtigheden, og System Transport påtager sig
ikke noget ansvar for nøjagtighed, fuldstændighed eller ægthed af informationen på denne
hjemmeside. Denne hjemmeside og al information samt materialer herpå, gives til dig på en ”somdet-er” basis, uden nogen form for garanti. System Transport forbeholder sig imidlertid ret til at
foretage ændringer til enhver tid, uden forudgående varsel, af modeller, udstyr, specifikationer og
tilgængelighed.
System Transport hjemmesiden indeholder information om System Transports produkter og System
Transports serviceydelser.
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Brug af cookie-teknologi
System Transport bruger cookies for at gøre det muligt for System Transport at følge dit
søgemønster på System Transports hjemmeside. Dette vil hjælpe System Transport med at
registrere brugeraktivitet på System Transport hjemmesiden for at kunne evaluere og forbedre
System Transport hjemmesiden, så den bliver mere brugervenlig for dig. System
Transport registrerer ikke information om individuelle brugere med denne teknologi, så vi beholder
og bruger ingen information om dig som individ.
Introduktion
Den information vi indsamler og brugen af den, afhænger af din adfærd på vor hjemmeside. Vi kan
indsamle og anvende din upersonlige information på anden vis, end din personlige information.
Personlig information
Personlig information er information, som vi indsamler på denne hjemmeside, og som vi kan bruge
til specifikt at identificere og kontakte dig, så som dit:






Navn
Telefon nummer
Adresse
E-mail adresse
Arbejdsgiver

Du vil flere steder på denne hjemmeside have mulighed for at sende os personlig information om
dig selv. Dette kan f.eks. ske, når du udfylder en kontaktformular eller en undersøgelse.
Du kan også vælge at give os tilladelse til at gøre dit besøg på vor hjemmeside mere personlig, og
så vil vi bede dig om mere personlig information for at gøre dit besøg på vor hjemmeside mere
brugervenlig. Når denne information er kombineret med upersonlig information, som vi indsamler
gennem cookies (beskrevet herunder), kan vi se at du har besøgt vores hjemmeside tidligere, og
derfor kan vi gøre din adgang til vores hjemmeside mere personlig. F.eks. ved at fortælle dig om
nye funktioner der kan have din interesse. Det er dit ansvar at give os opdateret, komplet,
sandfærdig og præcis information samt at holde den personlige information som du giver os,
opdateret. Vi kan og skal ikke være ansvarlige for evt. problemer eller hæftelser, der opstår hvis du
ikke giver os præcis, sandfærdig eller komplet information, eller hvis du glemmer at opdatere den
information, du giver til os.
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EDI filer mellem System Transport og kunder


Alt data har været u krypteret mellem parterne, d. 24-04-2018 blev forbindelsen krypteret
med et stjerne certifikat. D. 25 maj 2018 bliver der lukket for u krypteret trafik.

CPR nummer i timesystem




Der har altid været CPR numre i vores tids registrerings system d. 14-05-2018 er vores
leverandør af produktet KRONO´s blevet bedt om at fjerne dem og feltet med CPR
informationerne fjernes eller låses.
Leverandøren er blevet bedt om at levere en bekræftelse per mail når det er gjort.

Salgsordre i system


Der skal sparres med tredjeparter om hvorvidt kunders salgsordrer skal fjernes eller
behandles på en bestemt måde.

Opbevaring og brug af personlig information
Vi kan opbevare og bruge personlig information om dig, som er indhentet på denne hjemmeside for
at give dig adgang til hjemmesiden. Herudover, kan vi opbevare og bruge din personlige
information til:











At svare på dine forespørgsler.
At gøre din adgang til vor hjemmeside mere personlig, f.eks. ved at fortælle dig om nye
funktioner der kan have din interesse.
At udvikle filer til vor interne forretningsbrug, inklusiv filer med din personlige information
At kontakte dig med information der kan have din interesse, inklusiv information om vore
og andres produkter og services.
Analytiske formål og til at undersøge, udvikle og forbedre programmer, produkter, services
og indhold.
At fjerne dine personlige data (dit navn, e-mailadresse etc.). I dette tilfælde vil du ikke
længere være identificeret som et enkelt individ. Når vi har af-identificeret informationen,
vil den være upersonlig information, som vi vil behandle som enhver anden upersonlig
information.
At håndhæve denne politik om databeskyttelse og andre regler om din brug af denne
hjemmeside.
At beskytte vore rettigheder eller ejendom.
At beskytte andres helbred, sikkerhed eller velfærd og/eller overholde enhver lovgivning
eller regulativ, retskendelse eller anden juridisk proces.
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Deling af personlig information med tredje part
System Transport vil ikke dele din personlige information, indsamlet på denne hjemmeside med
nogen uafhængig tredje part uden din tilladelse, undtaget som i øvrigt anført i denne politik om
databeskyttelse.

I almindelig forretning, hvis du giver os tilladelse, kan vi dele nogen personlig information med
virksomheder, som vi betaler for at udføre services eller funktioner på vores vegne. F.eks. kan vi
anvende forskellige underleverandører til at levere dine produkter, som du bestiller på vores
hjemmeside. I disse tilfælde videregiver vi informationen så som dit navn og e-mailadresse til
underleverandøren for at de kan behandle din ordre. I alle tilfælde hvor vi deler din personlige
information med en tredje part, giver vi dem ikke tilladelse til at beholde, afsløre eller videregive
din information til andre, undtagen med det formål at udføre den service, som vi beder dem om at
udføre.
Vi vil ikke sælge, udveksle eller offentliggøre din personlige information, undtagen i forbindelse
med et salg af virksomheden, sammenlægning, ophævelse eller overtagelse. Du har til enhver tid ret
til at få adgang til, berigtige og modsætte dig brugen af dine personlige data.
Vi kan være juridisk tvunget til at frigive din personlige information som følge af en retskendelse,
ransagningskendelse, lov eller regulativ. Vi kan samarbejde med lovmæssige myndigheder for at
undersøge og retsforfølge besøgende på vor hjemmeside, som overtræder vore regler eller udviser
en adfærd der skader andre besøgende.
Vi kan videregive din personlige information til tredje part, hvis vi føler at dette er nødvendigt for
at:





Håndhæve denne politik om databeskyttelse og andre regler om din brug af denne
hjemmeside
Beskytte vore rettigheder eller ejendom
Beskytte andres helbred, sikkerhed eller velfærd og/eller
Overholder enhver lovgivning eller regulativ, retskendelse eller anden juridisk proces.

Databeskyttelse af links til andre hjemmesider
Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Nogle af disse hjemmesider kan
være drevet af System Transport, nogen kan være drevet af tredje part. Vi publicerer disse links for
din komfort, men vi hverken efterser, kontrollerer eller overvåger databeskyttelse på hjemmesider
drevet af andre. Denne politik om databeskyttelse gælder ikke for nogen anden hjemmeside, heller
ikke for andre System Transport hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for hjemmesider, der drives af
tredje part, eller for dine forretningsaktiviteter med disse. Derfor anbefaler vi at du, hver gang du
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forlader denne hjemmeside, læser hver hjemmesides politik om databeskyttelse, og gør dig dine
egne konklusioner om hvorvidt disse er tilstrækkelige.

Upersonlig information
Upersonlig information er information indsamlet på denne hjemmeside, som ikke identificerer dig
som et individ. Det kan inkludere information som f.eks.:







Hvilken type web-browser du anvender (f.eks. Netscape Navigator eller Internet Explorer)
Navnet på domænet, hvorfra du har adgang til internet
Internet-adressen på den hjemmeside, hvorfra du linker direkte til vor hjemmeside
Dato og tid for dit besøg på vor hjemmeside
Hvilke sider du besøger på vor hjemmeside
Personlig information der er blevet gjort upersonlig

Hvis du besøger vores hjemmeside for at læse eller downloade information, så som information om
et af vore produkter eller services, kan vi indsamle en vis upersonlig information om dig fra din
computer. Denne information indsamles fra din computers web browser: Hvis du kun læser eller
downloader information på vor hjemmeside, kan vi ikke indsamle eller vide dit navn, e-mailadresse,
hjemmeadresse eller anden personlig information om dig. Vi kan placere en tekstfil kaldet en
cookie i browser-filerne på din computer, når du besøger os.
Cookien kan lagres på din computers harddisk. Du kan altid frit afslå vore cookies, hvis din browser
tillader dette, men så vil nogle dele af vores hjemmeside ikke fungere optimalt. Vi tillader ikke
tredje part at placere cookies på vores hjemmeside. Vi anvender upersonlig information fra dig til at
gøre vores hjemmeside mere brugervenlig for de besøgende. Vi anvender også upersonlig
information til andre forretningsmæssige formål. F.eks. kan vi bruge upersonlig information eller
”afpersonaliseret” information til at:





Lave rapporter til intern brug for at udvikle programmer, produkter, services eller indhold
Tilpasse den information eller service, som har din interesse
Dele den eller sælge den til tredje part og/eller
Udarbejde "trafikstatistikker" og "responsdata" til tredje part

Hjemmesidens sikkerhed
Vi træffer rimelige fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte din personlige information mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, offentliggørelse,
ændring eller destruktion. Du bør huske på at ingen internet transmission er 100% sikker eller
fejlfri. Særligt kan e-mails sendt til og fra denne hjemmeside være udsat, og du bør derfor være
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specielt omhyggelig med hvilken information du sender til os via e-mail.
Opdatering af politikken
System Transport forbeholder sig retten til at opdatere denne politik til enhver tid, når
forretningsbehovet opstår, og du er hermed inviteret til at besøge denne side og tjekke politikken,
hver gang du besøger vores hjemmeside.
Sådan kontakter du System Transport
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik om databeskyttelse, er du velkommen til
at kontakte:
René Klausen

Tlf: +45 97 22 04 00
Direkte: +45 25 65 60 00
rek@systemtransport.eu
Transportcenter Alle 19, 7400 Herning
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