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1.

FORMÅL OG INDHOLD
ZENSIZONE (“vi”) er forpligtet til at beskytte dit privatliv og personoplysninger. Denne
meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred beskriver, hvordan vi behandler og bruger de
personoplysninger, vi modtager fra dig, når du besøger og anvender dette website, og
hvordan du kan kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om vores behandling af dine
personoplysninger.

2.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BLIVER BEHANDLET OG HVORFOR?

2.1

Vi indsamler og behandler din IP adresse, og i visse tilfælde din e-mailadresse,
telefonnummer og navn som du sender for at få en bedre brugeroplevelse når du besøger
vores hjemmeside og modtage oplysninger fra os.

2.2

Ud over de ovennævnte oplysninger, indsamler vi også din personlige data til at
administrerer og forbedre denne hjemmeside, til statistisk analyse og/eller (b) i forbindelse
med dine anmodninger om eller køb af produkter på vores website (hvor sådanne
funktioner findes).

3.

HVAD ER DET JURIDISKE FORMÅL MED AT BEHANDLE DINE
PERSONOPLYSNINGER?

3.1

Behandlingen af dine personoplysninger til formål 2.1 - 2.3 i punkt 2 ovenfor tager
udgangspunkt i, at behandling er nødvendig, for at vi kan forbedre din oplevelse på
websitet, formidle relevant oplysninger omkring vores produkter til dig samt til statistisk
analyse.

4.

HVEM HAR ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER?

4.1

Vi har truffet relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger for et beskytte dine
personoplysninger mod tab, ulovlig tilgang, osv. Antallet af personer med adgang til dine
personoplysninger er begrænset, og kun personer med tilknytning til Hilding Anders
Danmark A/S, der har brug for at behandle dine personoplysninger, har adgang til dine
personoplysninger.

4.2

Vi deler dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, der yder
services på vores vegne, som f.eks. Mindmill Denmark A/S, Touche Reklamebureau ApS.
Disse samarbejdspartnere bruger oplysninger omkring dit brug af websitet, til at optimere
brugeroplevelsen på websitet. Derudover bliver din adfærd på websitet brugt til at målrette
kommunikation og budskaber til dig på andre kanaler, såsom Facebook, Instagram og
Google.

4.3

Dine personoplysninger kan blive overført til et land uden for EU/EØS, som f.eks. USA,
og som kan have et lavere beskyttelsesniveau end inden for EU/EØS. Vi har brug for at
udveksle dine personoplysninger såfremt du har givet selvstændig samtykke til at modtage
nyhedsmails fra os. Ved udveksling af personoplysninger til lande uden for EU/EØS
benytter vi standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-kommissionen for at
sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af dine personoplysninger. Betingelserne for
standardkontrakten kan tilgås via følgende link: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-
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and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en.]
5.

HVOR LANG TID BLIVER DINE PERSONOPLYSNINGER LAGRET?
Dine personoplysninger bliver kun lagret så længe, der er en grund til det for at opfylde det
formål, personoplysningerne er indsamlet til. Det betyder, at vi sletter dine
personoplysninger, når sådanne data ikke længere er nødvendige til behandling af en
anmodning, en ordre eller til administration af din konto eller vores kunderelation.
Statistikker, der er blevet anonymiseret, kan lagres derefter.

6.

HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

6.1

Hilding Anders Danmark A/S, CVR-nummer 1983590, adresse Fabriksvej 13, 7760 Hurup
Thy, kontrollerer behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at vi er ansvarlige
for, at dine personoplysninger bliver behandlet korrekt og i henhold til gældende love.
Thomas Kristiansen fra Hilding Anders Danmark A/S er databehandlingsansvarlig og kan
kontaktes på info@hildinganders.com

6.2

Du har krav på at vide, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, og du kan anmode
om en kopi af sådanne data. Du har krav på at få rettet ukorrekte personoplysninger, og i
nogle tilfælde kan du anmode om, at vi sletter dine personoplysninger (hvis f.eks.
personoplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde en aftale med dig). Hvis du
har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eksplicit formål, kan du
altid trække dit samtykke tilbage. Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte
os ved hjælp af kontaktoplysningerne i punkt 6.3. Du er også berettiget til at gøre
indsigelse mod specifik behandling af dine personoplysninger, og anmode om at
behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Bemærk, at begrænsning eller sletning
af dine personoplysninger kan resultere i, at vi ikke kan opfylde betingelserne i
ansættelseskontrakten. Du er også berettiget til at trække dine personoplysninger ud i et
maskinlæsbart format og at overføre personoplysninger til en anden databehandler.

6.3

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller du vil udøve
dine rettigheder i henhold til punkt 6.2, er du meget velkommen til at kontakte os på
info@hildinganders.com via mail på adressen ovenfor eller telefonisk +45 8213 3000

6.4

Hvis du har indsigelser mod eller klager over måden, hvorpå vi behandler dine
personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til datatilsynet.

7.

ÆNDRINGER
Hvis der foretages ændringer i behandlingen af dine personoplysninger, informerer vi dig
ved at offentliggøre en opdateret version af denne meddelelse om privatlivets fred på
https://www.zensizone.dk
COOKIE-POLITIK

8.

COOKIES

8.1

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil med information, som gemmes i webbrowseren på din
computer. Cookies anvendes kun af tekniske årsager og til at give dig en bedre oplevelse,
når du besøger vores website. En type er permanente cookies, der gemmes på din harddisk
i en forudbestemt tidsperiode hvorefter de udløber. Disse cookies kan senere blive brugt til
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tilpasning af dette website, ud fra brugerens valg og præferencer. En anden almindelig
type er sessioncookies. Når du besøger et website, bliver sessioncookies send mellem din
PC og serveren for at indsamle information. Sessionscookies slettes automatisk fra
browseren, når du lukker den. Se www.allaboutcookies.org. for at få mere information om,
hvordan cookies fungerer.
8.2

Det bruges cookies til https://www.zensizone.dk


Google Analytics
Vi arbejder løbende på at forbedre dette website. Derfor benytter vi
webanalyseværktøjet »Google Analytics« til at analysere de besøgendes adfærd på
dette website på et anonymt og samlet niveau. Vi tillader, at Google Analytics
installerer og administrerer cookies på dette website. Nedenstående cookies
anvendes af Google Analytics:


https:/www.zensizone.dk (_ga)
Denne cookie gemmer information om unikke brugere på web sitet,
herunder deres adfærd på websitet. Formålet med denne cookie er at
optimere brugerens oplevelse af websitet. Denne cookie kan lagres i op til
24 måneder.



https:/www.zensizone.dk (_gid)
Denne cookie gemmer information om unikke brugere på web sitet,
herunder deres adfærd på websitet. Formålet med denne cookie er at
optimere brugerens oplevelse af websitet. Denne cookie kan lagres i op til
24 timer.

8.3

Kontakt os på info@hildinganders.com for mere information om cookies på dette website.

8.4

Hvordan kan cookies slås fra?
Hvis du ikke vil acceptere cookies, kan du ændre indstillingerne i webbrowseren til
automatisk at afslå, at cookies bliver gemt, eller for at give dig besked om, når et website
vil gemme cookies på din computer. Tidligere gemte cookies kan også slettes via
webbrowseren (se under punkt 8.5) for mere information om dette. Bemærk, at visse
områder og funktioner kræver cookies, og de fungerer muligvis ikke, hvis cookies bliver
slettet eller afslået.

8.5

Hvordan kan du slette cookies, der allerede er gemt?
Hvis du bruger en PC og en opdateret browser, og ønsker at slette de cookies, der allerede
ligger på dit udstyr, kan du trykke på CTRL, SHIFT og DELETE samtidig. Du kan finde
supportsider om de mest almindelige browsere her:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Flash cookies
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9.

SOCIALE MEDIER OG WIDGETS
Websites kan gøre brug af widgets til sociale medier, der giver brugerne tilgang til indhold
fra https://www.zensizone.dk website op forskellige sociale medieplatforme (f.eks.
Facebook, YouTube, Twitter og LinkedIn). For bedre at forstå hvordan og hvilken
information, der bliver indsamlet via sociale medier, og hvilke cookies, der bliver brugt af
sådan tredjepart, henviser vi til den aktuelle politik for privatlivets fred for hver af de
sociale platforme.

