
COOKIES 

Witrics anvender cookies til at undersøge kunder og besøgendes præferencer og trafik på de forskellige 
sider for derved at kunne udforme websitet optimalt og lave relevant opfølgning ift. kundernes 
præferencer. Cookies er små filer, som gemmes på din harddisk. Dette gør det lettere at navigere, og gør 

websitet mere brugervenligt. Cookierne hjælper os med at identificere særlig populære områder på vores 
website. På den måde kan vi målrette indholdet efter dine behov og derved forbedre vores website. 

Cookies kan også bruges til at finde ud af, om der allerede har været oprettet forbindelse til vores 
website fra din computer. Det er kun cookien, der bliver identificeret på din computer. Personrelaterede 

informationer kan gemmes i cookies, hvis du har accepteret det for eksempel at lette en beskyttet online-
adgang, således at du ikke behøver at indtaste bruger-id og password hver gang. De fleste browsere 
accepterer cookies automatisk. Du kan forhindre, at der lagres cookies på din harddisk, ved at vælge 

acceptér ikke cookies i dine browserindstillinger. Hvordan dette fungerer helt præcist, kan du læse i 
vejledningen fra browserproducenten. Cookies, som allerede er gemt på din computer, kan til enhver tid 

slettes. Hvis du ikke accepterer cookies, kan der opstå funktionsbegrænsninger i forbindelse med nogle 
af vores tilbud. 
 
Muligheder for fravalg 

Til statistisk bearbejdning af dataene bruger Witrics programmet Google Analytics. Hvis du ikke ønsker, 

at Witrics indsamler og analyserer oplysninger om dit besøg, kan du til enhver tid fravælge dette for 
fremtiden. For teknisk at kunne omsætte dit ønske sættes der en opt-out-cookie i din browser. Denne 
cookie bruges udelukkende til at allokere dit ønske. Vær opmærksom på at en opt-out-cookie af tekniske 

grunde kun kan anvendes i den browser, hvor den er sat. Hvis du sletter cookies eller benytter en anden 

browser eller en anden enhed, skal opt-out-proceduren gentages. Du kan sætte denne cookie 

her: Google Analytics Opt-out Browser Add-on (eksternt link). 
Hvis du ikke ønsker, at Witrics indsamler og analyserer oplysninger ift. de servicemails du modtager, skal 

du blot framelde dig dem direkte ved at klikke på linket når du modtager en af de specifikke mails. 

DATABESKYTTELSE 
Witrics er glad for din interesse for vores virksomhed og vores produkter samt, at du har valgt at besøge 

vores website. Vi tager beskyttelsen af dine private data alvorligt og ønsker, at du føler dig sikker, når du 
besøger vores website. Beskyttelsen af din personlige integritet er vigtig for os under behandlingen af 

dine personlige data, og vi tager hensyn til dette i vores forretningsgang. Vi behandler alle personlige 

data, som registreres via besøgene på vores websites, i overensstemmelse med lovgivningen. Vores 
databeskyttelsespolitik retter sig i øvrigt efter de databeskyttelsesretningslinjer, der gælder for Witrics. Vi 

gør opmærksom på, at Witrics website kan indeholde links til websites fra andre hosts, som ikke er 

omfattet af denne databeskyttelseserklæring. 

 
Indsamling og behandling af personlige data 
Når du besøger vores websites, gemmer vores webserver normalt din IP-adresse, websiten hvorfra du 
besøger os, websitene som du besøger hos os, samt datoen og varigheden af besøget. Dine personlige 
data bliver kun gemt, når du selv angiver dem, for eksempel i forbindelse med en registrering. 

 
Anvendelse og videregivelse af personlige data og formålsbinding 
Witrics anvender i fornødent omfang dine personlige data til teknisk administration af website, 
kundeadministration, rundspørger vedrørende produkter og marketing. Videregivelse af personlige data 

til offentlige institutioner og myndigheder vil alene finde sted, såfremt dette er foreskrevet direkte i 

loven. Vores medarbejdere har tavshedspligt. 
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Valgmulighed 

Vi anvender dine data til at informere dig om vores produkter og tjenesteydelser. Selvfølgelig bestemmer 
du selv, om du ønsker at deltage i sådanne kampagner. Hvis du ikke er indforstået med det, kan du til 
enhver tid fortælle os det, så vi kan slette dine data. 

 
Social plugins 

Witrics anvender såkaldte social plugins (knapper i det efterfølgende) til sociale netværk som Facebook, 
LinkedIn og YouTube. Når du besøger vores website, er disse knapper som standard deaktiveret og 

sender altså ikke data til de pågældende sociale netværk, uden at du foretager dig noget. Før du kan 
anvende knapperne, skal du aktivere dem ved at klikke på dem. Knappen forbliver aktiv, indtil du 
deaktiverer den igen eller sletter dine cookies (se „Cookies“). Efter aktivering oprettes der en direkte 

forbindelse til det pågældende sociale netværks server. Knappens indhold overføres så direkte fra det 
sociale netværk til din browser og inkorporeres på websitet ved hjælp af denne. Vær opmærksom på, at 

vi ikke har nogen indflydelse på omfanget af de data, som de sociale netværk indsamler ved hjælp af 
deres knapper. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen, de pågældende sociale netværks videre 
forarbejdning, anvendelse af dataene samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder vedrørende dette 
med henblik på beskyttelse af dit privatliv, kan du læse om under de pågældende sociale netværks 

oplysninger om databeskyttelse. Efter aktivering af en knap kan det pågældende sociale netværk 

allerede indsamle data, uafhængigt af om du interagerer med knappen. Hvis du er logget på et socialt 
netværk, kan dette forbinde dit besøg på websitet her med din brugerkonto. Ved besøg på andre 
Mercedes-websites kan et socialt netværk ikke skabe forbindelse, før du også har aktiveret den 

pågældende knap dér. Hvis du er medlem af et socialt netværk og ikke ønsker, at dette forbinder data 

indsamlet ved besøg på vores websites med dine lagrede medlemsdata, skal du logge af de pågældende 

sociale netværk, før knapperne aktiveres. 
 

Sikkerhed 

Witrics træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, vi 

administrerer mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uberettigede personers adgang. Vores 
sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i takt med den teknologiske udvikling. 

 
Oplysningsret 

Hvis du kontakter Witrics, vil du så hurtigt som muligt i henhold til gældende lovgivning, kunne få oplyst 

hvilke personlige data, vi har gemt om dig. Hvis du er registreret som bruger, giver vi dig også mulighed 
for selv at se data og i givet fald slette eller ændre dem. Hvis der er gemt forkerte oplysninger på trods af 

vores bestræbelser på nøjagtighed, retter vi dine data, såfremt du ønsker dette. Har du spørgsmål om 

behandlingen af dine personlige data, kan du rette henvendelse til vores ansvarlige for databeskyttelse, 

som sammen med sit team også står til rådighed, hvis du ønsker bestemte informationer, har forslag 
eller reklamationer. 
 

Kontakt 

Du kan kontakte Witrics på tlf. 53 67 51 00 og info@witrics.dk 

 

https://witrics.dk/persondata-politik/info@witrics.dk

