INTEGRITETSPOLICY
PERSONDATA
Qliro AB bekymrer sig om dit privatliv og forsøger derfor altid at beskytte dine persondata på den bedst mulige
måde. Qliros formål er at overholde alle gældende lovgivninger og bestemmelser vedrørende beskyttelse af
persondata. Denne politik, blandt andre tiltag, hjælper dig med at forstå, hvilke typer persondata Qliro indsamler,
samt hvordan disse bruges. Ved at acceptere denne persondatapolitik på webstedet ifm. et køb eller udlevering af
persondata
godkender
du,
at
dine
persondata
behandles
som
beskrevet
nedenfor.

Qliro AB, (”Qliro”/”vi”), 556962-2441, Sveavägen 151, 113 46 STOCKHOLM, Sverige, er dataansvarlig for
behandlingen af dine persondata.
HVILKE PERSONDATA VIL VI BEHANDLE, HVORDAN VIL VI BRUGE DINE PERSONDATA?
Vi vil behandle de persondata, som du oplyser eller har oplyst til os, eller som vi har indsamlet via vores websted
vha. cookies, med det formål at administrere dine køb og opfylde vores forpligtelser over for dig som vores
kunde. De persondata, som Qliro behandler, omfatter dit CPR-nummer, navn, køn, e-mailadresse, købs-, og
bestillingshistorik, leveringsadresse, IP-adresse, telefonnummer.
Dataene kan blive brugt til identifikation, eventuel markedsføring, kundeanalyse, nyhedsbreve og
statistik. Dataene bearbejdes yderligere for at forhindre svindel og lignende forbrydelser, og for at opfylde
juridiske forpligtelser, såsom ifølge lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og
finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
Dataene kan også anvendes til at analysere købevaner med det formål at give dig relevant information og
markedsføringsmateriale samt forbedre webstedet, betalingsmetoderne og -processerne. Behandling mhp.
forbedring af betalingsmetoder og -processer kan omfatte processer, hvor dine persondata overføres til andre
virksomheder inden for Qliros koncern og tredjeparter for at blive inkluderet i analysens grundlag.
Persondataene kan derfor blive behandlet sammen med data i andre registre, f.eks. registre over kreditrapporter.
Brugen af dine persondata kan resultere i, at dataene behandles sammen med data fra andre registre, både inden
for og uden for EU, og dine persondata overføres til og behandles af andre virksomheder inden for Qliros
koncern og af Qliros Samarbejdspartnere til formålene beskrevet herover iht. gældende lovgivninger og
bestemmelser. Dataene kan også behandles sammen med data fra eller deles med myndigheder eller vores
partnere f.eks. til trykning og distribution samt til tredjepartsudbydere af betalings- og kreditkorttjenester. Qliro
er altid yderst varsom med denne type brug.
Ved at acceptere denne politik på webstedet i forbindelse med køb eller oplysning af persondata godkender du
overførsel af dine persondata til lande uden for EØS.
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Hvis hele eller dele af Qliros forretning sælges eller integreres i en anden virksomhed, kan dine persondata blive
videregivet til vores rådgivere, enhver potentiel køber eller køberens rådgiver samt videregives til den nye ejer af
virksomheden.
HVORDAN VIL VI BESKYTTE DINE PERSONDATA?
For at beskytte de persondata, vi behandler, har vi implementeret flere sikkerhedsforanstaltninger. Vi har
implementeret sikkerhedsprocedurer samt tekniske og organisatoriske midler til at beskytte dine persondata,
f.eks. certificeringsprocedurer for webbrowsere. Derudover har vi tilstrækkelige firewalls og
antivirusprogrammer til at beskytte og forhindre uautoriseret adgang til netværket. Den fysiske adgang til
dataenes opbevaringssted er begrænset, og medarbejdere skal fremvise identifikation for at opnå adgang.
Derudover bruger Qliro f.eks. SLL (Secure Socket Layer), som er en protokol til sikker dataoverførsel på
internettet (eller andre netværk). Som kunde skal du sikre, at SLL ikke er slået fra i din browsers indstillinger.
For at forhindre enhver uautoriseret adgang efter behandling af dit kreditkortnummer vil der blive anvendt
envejskoder.
HVOR LÆNGE VIL QLIRO OPBEVARE MINE PERSONDATA?
Dine persondata gemmes så længe som nødvendigt, baseret på kravene i loven, f.eks. kravene i hvidvaskloven.
Dine persondata bliver opbevaret så længe som påkrævet for at overholde lovgivningen, eller for at Qliro kan
opfylde sine forpligtelser over for dig, f.eks. til at levere eller garantere forpligtelser.
Uanset hvad, så vil dine persondata aldrig blive opbevaret længere, end hvad der er tilladt i den gældende
persondatalov.
ADGANG TIL, OPDATERING OG RETTELSER AF DINE PERSONDATA
I overensstemmelse med den gældende persondatalov er du berettiget til én gang hvert halve år og uden
beregning at modtage information om de persondata, som Qliro behandler om dig, uanset hvordan disse er blevet
indsamlet. Hvis du ønsker at modtage denne information, er du velkommen til at kontakte os via almindelig post,
e-mail eller telefon.
Qliro ønsker at sikre, at dine persondata er korrekte og opdaterede. Hvis nogen af de data, du oplyser til Qliro,
ændres, f.eks. hvis du ændrer e-mailadresse, navn eller betalingsoplysninger, eller du ønsker at ændre din
brugerkonto, bedes du give de korrekte oplysninger til Qliro ved at sende en e-mail til Qliro:
kundservice.dk@qliro.com. Du er altid berettiget til at anmode om, at dine persondata rettes, blokeres eller
slettes.
Dine persondata vil ikke blive behandlet mhp. direkte markedsføring, hvis ikke du ønsker denne form for
behandling. Du kan når som helst tilbagekalde et allerede afgivet samtykke til behandlingen af persondata. En
sådan tilbagekaldelse kan begrænses til kun at omfatte en del af behandlingen, f.eks. i forbindelse med direkte
markedsføring.
LINKS
Webstedet kan indeholde links til andre websteder. Denne persondatapolitik gælder kun for dette websted. Hvis
du sendes videre til et andet websted, bør du læse den persondatapolitik, som gælder for det pågældende
websted. Bemærk venligst, at Qliro ikke er ansvarlig for behandlingen af dine persondata foretaget af eller
gennem andre websteder.
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TILFØJELSER TIL PERSONDATAPOLITIKKEN
Qliro forbeholder sig ret til når som helst at ændre denne persondatapolitik i det omfang, der er nødvendigt for at
afhjælpe forstyrrelser eller overholde nye lovmæssige eller tekniske krav. Enhver ændring af denne
persondatapolitik vil blive lagt ud på webstedet.
COOKIES
Vi anvender de såkaldte cookies på Qliros websted. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer,
tablet eller smartphone, og som vores webserver bruger til at give dig adgang til nogle af funktionerne på
webstedet.
Der er to primære typer cookies: 1) en gemt cookie (permanent cookie), der forbliver på din computer, tablet
eller smartphone i en bestemt periode, 2) en midlertidig cookie (sessionscookie), der lagres midlertidigt i din
computers, tablets eller smartphones hukommelse, mens du besøger et websted. Sessionscookies forsvinder, når
du lukker din webbrowser.
Qliro bruger cookies til at forbedre webstedet for kunderne, f.eks. ved at tilpasse webstedet til kundens ønsker,
valg og interesser, hjælpe kunderne med at registrere, hvilke produkter de har lagt i indkøbsvognen samt
behandle deres køb, sikre at gæsten er logget på webstedet, så kunden ikke skal logge ind, hver gang denne åbner
en ny side, til at justere vores tjenester mhp. at sikre, at kunderne modtager relevante tilbud, samt til at opfylde
vores forpligtelser ifm. et køb.
Permanente cookies anvendes bl.a. til at lagre personlige indstillinger hos Qliro, f.eks. sikre at du ikke skal
gentage visse valg, hver gang du besøger webstedet, samt til at tilpasse og gøre information og markedsføring så
relevant som muligt for dig. Midlertidige cookies anvendes bl.a. til registrering af statistik ifm. brugen af
webstedet.
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