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DATABESKYTTELSESINFORMATION 

FANSIDE 

Du kan printe eller gemme denne databeskyttelseserklæring, mens du benytter dig af de 

øvrige funktioner i din browser. Du kan også downloade og gemme 

databeskyttelseserklæringen som PDF-fil, hvis du klikker her.  

ANSVARSHAVENDE KONTOR OG KONTAKTINFORMATION 

Det ansvarhavende kontor i forbindelse med EU databeskyttelsesforordningen („DBFO“) 

er  

PETER HAHN A/S 

Damvang 2  

6400 Sønderborg  

Tlf. 70 11 04 04 

E-mail service@peterhahn.dk  

(Efterfølgende er „PETER HAHN“ „vi“ eller „os“)  

Hvis du har spørgsmål eller ønsker vedrørende beskyttelsen af dine data, bedes du 

henvende dig pr. post til PETER HAHN A/S, Damvang 2, 6400 Sønderborg eller på e-mail 

til persondatabeskyttelse@peterhahn.dk.  

KONTAKTINFORMATION TIL DATABESKYTTELSESREPRÆSENTANTEN 

Du kan komme i kontakt med vores databeskyttelsesrepræsentant pr. post til PETER 

HAHN A/S „Databeskyttelse“, Damvang 2, 6400 Sønderborg eller på e-mail 

til persondatabeskyttelse@peterhahn.dk.  

REKLAMEPARTNERE 

Vi modtager informationer fra udvalgte onlinereklamenetværk som Google eller 

Facebook samt fra dataudbydere, der udfører reklamer for os eller med os 

(efterfølgende ”reklamepartnere”).  

De informationer, som vi får fra vores reklamepartnere er oplysninger og statistikker om 

demografi (som alder, køn, region), data om besøg på hjemmesiden og enheder samt 

vores brugeres interesser. Disse informationer kan hjælpe os med at forstå vores 

https://offline.peterhahn.dk/images/dk/pdf/PeterHahn_Online_Privacy_20180525.pdf
mailto:service@peterhahn.dk
mailto:persondatabeskyttelse@peterhahn.dk
mailto:persondatabeskyttelse@peterhahn.dk
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brugere bedre inden for rammerne af kundestrukturanalyser og brugersegmentering. Vi 

indhenter udelukkende aggregerede, krypterede og for os anonymiserede data. Vi kan 

ikke henføre oplysningerne til en bestemt person, herunder en bestemt bruger.  

Eftersom behandlingen görs anonymt behövs ingen rättslig grund för behandlingen, jfr 

skäl 26 i GDPR. 

DATABEHANDLING FACEBOOK-FANSIDE 

Når du gør brug af tjenester fra Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 

94025, USA ('Facebook'), sendes dine data videre til os som annoncører, når du går ind 

på eller bruger vores tjenester.  

Når du besøger Facebook, placerer Facebook en cookie på din enhed. Denne cookie 

registrerer informationer om din brugeradfærd (Facebook-tjenester og tredjeparts 

tjenester på Facebook). Dataene overføres anonymiseret til os. 

I de tilfælde hvor persondata sendes til USA, er Facebook underlagt reglerne iht. EU-US 

Privacy Shield. Facebook anvender disse informationer for at kunne tilbyde os statistiske 

og anonyme data om den generelle brug af vores hjemmeside samt effekten af vores 

Facebook-reklamer ('Facebook-ads'). 

Følgende informationer indsamles og analyseres af Facebook: 

• afgivne informationer og indhold  

• netværk og forbindelser 

• anvendelse 

• andres aktiviteter og informationer, der er afgivet om dig 

• enhedsinformationer 

herunder: 

• indhold, kommunikation og øvrige informationer, der allerede stilles til rådighed 

ved brug af applikationen Facebook 

• det omfatter registrering på en konto, oprettelse eller deling af indhold samt 

udveksling af meddelelser og kommunikation med andre 

• samt metadata for en fil, som f.eks. det sted eller den dato, hvor et foto er blevet 

taget 

• informationer om de personer, sider, konti, hashtags og grupper, du er 

forbundet med, og også hvordan du interagerer med dem på Facebook 

• kontaktinformationer, når disse uploades, synkroniseres eller importeres fra en 

enhed 

• informationer om, hvordan Facebook bruges, eksempelvis om de typer indhold, 

du har kigget eller handlet på, om anvendte funktioner eller klokkeslæt, 

hyppighed og aktiviteternes varighed. 

• indhold, kommunikation og informationer, som andre personer stiller til 

rådighed om dig 
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Følgende informationer stilles os til rådighed som reklamepartner: 

• rapporter om typer personer, der ser vores reklamer 

• samt om vores reklamers effekt 

• informationer, der identificerer dig personligt (eksempelvis navn eller e-

mailadresse) videregives ikke, medmindre du har givet Facebook udtrykkeligt 

samtykke hertil 

• generelle demografiske og interesserelaterede informationer (eksempelvis 

kvinde, alder mellem 45 og 54, modeinteresseret) 

• og information om, hvilken Facebook-reklame der var knyttet til et køb 

FACEBOOK CUSTOMER AUDIENCE PIXEL 

Vores hjemmeside anvender såkaldte remarketing-tags (også kaldet 'Facebook-pixel') fra 

det sociale netværk Facebook til markedsføringsformål, en tjeneste tilhørende Facebook 

Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA ('Facebook') i basiskode uden 

udvidet synkronisering og suppleret med standard-event-koder. Når du går ind på vores 

hjemmeside, oprettes der via disse tags en forbindelse mellem din browser og en 

Facebook-server. Facebook modtager på den måde information om, at vores 

hjemmeside er blevet åbnet af din IP-adresse. 

Med denne teknik kan vi vise målrettede reklamer på Facebook for besøgende på vores 

hjemmeside. Det skete ved, at en pixel fra Facebook implementeres på vores 

hjemmeside. Via denne pixel etableres der ved besøg på vores hjemmeside en direkte 

forbindelse til Facebook-serverne. Derved sendes der information til Facebook-serveren 

om, at du har besøgt vores hjemmeside, hvilke produkter du har kigget på, om du har 

lagt produkter i din indkøbskurv og hvilke, om du har købt produkter og hvilke, om du 

har tilmeldt dig eller er tilmeldt til nyhedsbrevet, om du har klikket på 'Til kassen' fra 

indkøbskurven og på den måde har påbegyndt checkout, og Facebook knytter disse 

informationer til din personlige Facebook-brugerkonto.  

Hvis du ikke har afvist dataindhentningen med Facebook. 

Afvisning af dataindhentning med Facebook.  

 Yderligere informationer om Facebooks indsamling og anvendelse af disse oplysninger 

samt om dine rettigheder og muligheder for at beskyttelse din privatsfære finder du på 

Facebook under https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Som alternativ kan du deaktivere interessebaserede reklamer på Facebook på 

https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Du skal være logget på Facebook for 

at gøre det. 

Generelt fremgår det sig af aftalen med Facebook, også vedrørende vores fælles ansvar, 

at forespørgsler om informationer og krav om håndhævelse af personlige rettigheder 

rent praktisk skal rettes direkte til Facebook. For som udbyder af det sociale netværk og 

muligheden for at integrere Facebook-sider er det alene Facebook, der har mulighed for 

javascript:;
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads%23_=_.%20
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at få direkte adgang til de nødvendige informationer, og som desuden kan træffe 

eventuelle påkrævede tiltag og give de nødvendige oplysninger herom. Hvis du dog 

skulle få brug for vores hjælp, kan du altid kontakte os. 

Retsgrundlaget for ovennævnte databehandling er berettiget interesse iht. art. 6, stk. 1 f) 

i den tyske persondataforordning DSGVO. 

INTEGRERING AF YOUTUBE VIDEOS 

Vi har integreret videoer i vores hjemmeside, som er lagret hos YouTube og kan afspilles 

direkte fra vores hjemmeside. YouTube er en multimedietjeneste fra YouTube LLC, 901 

Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”), et koncernselskab i Google LLC, 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). I tilfælde af, at 

personhenførbare data skulle blive overført til USA, har Google underlagt sig EU-US 

Privacy Shield. Lovgrundlaget er jf. DBFO Artikel 6, stk. 1, litra f), beroende på en legitim 

interesse med integreringen af video- og billedindhold.  

Ved besøg på vores hjemmeside får YouTube og Google de informationer, som du har 

kaldt frem på den pågældende underside til vores hjemmeside. Dette sker uafhængigt 

af, om du er logget ind på YouTube eller Google. YouTube og Google bruger disse data 

til reklameformål, markedsresearch og nødvendige genereringer af deres hjemmesider. 

Hvis du går ind på YouTube på vores hjemmeside, mens du er logget ind på din 

YouTube- eller Googleprofil, kan YouTube og Google derudover forbinde denne søgning 

med din profil. Hvis du ikke ønsker denne indplacering, anbefales det, at du logger ud af 

Google, inden du går ind på vores hjemmeside.  

Som nævnt ovenfor, kan du indstille din browser til at afvise cookies, eller du kan 

forhindre registreringen af de data, der er blevet indsamlet med cookies og din brug af 

denne hjemmeside, såvel som at Google bruger disse data ved at gå ind på Google-

indstillinger for reklamer og deaktivere knappen for ”personaliserede reklamer på 

nettet”. I dette tilfælde vil Google kun vise ikke-individualiserede annoncer.  

Yderligere information finder du i Databeskyttelsesretningslinjerne fra Google, der også 

gælder for YouTube.  

DINE RETTIGHEDER 

Du har følgende lovmæssige databeskyttelsesrettigheder under de gældende 

lovmæssige forudsætninger:  

 Ret til information (DBFO Artikel 15) 

 Ret til at slette (DBFO Artikel 17) 

https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/
https://www.google.com/settings/ads?hl=da
https://www.google.com/settings/ads?hl=da
https://policies.google.com/privacy?hl=da
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 Ret til korrigering (DBFO Artikel 16) 

 Ret til begræsning af brugen (DBFO Artikel 18) 

 Ret til overførebare data (DBFO Artikel 20) 

 Ret til tilbagekaldelse af samtykke (DBFO Artikel 7, stk. 3) 

 Ret til indsigelser mod bestemte tiltag til brug af data (DBFO Artikel 21) 

 For at gøre dine her beskrevne rettigheder gældende, kan du altid henvende dig 

på de ovennævnte kontaktdata. 

Du har desuden ret til at klage til vores ansvarlige: Datatilsynet, Borgergade 28, 5th fl., 

1300 København K. Alternativt kan du henvende sig til databeskyttelsesmyndigheden i 

dit område, der vil guide dig videre til den ansvarlige myndighed.  

DATASIKKERHED 

Vi vedligeholder de tekniske tiltag til at stille datasikkerhed til rådighed, særligt til at 

beskytte dine personhenførbare data fra farerne ved dataoverførsler og fra, at 

tredjepart får kendskab til dem. Dette bliver også tilpasset de aktuelle tekniske 

muligheder. Til at sikre de personlige oplysninger, som du har angiver på hjemmesiden, 

bruger vi som standard Secure Sockets Layer (SSL), der koder de informationer, du har 

givet.  

ÆNDRINGER TIL DATABESKYTTELSESERKLÆRINGEN 

Vi opdaterer lejlighedsvis denne databeskyttelseserklæring, eksempelvis når vi tilpasser 

vores hjemmeside, eller de retslige forskrifter ændrer sig.  
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