Databeskyttelsesbestemmelser
for unitedprint.com Danmark ApS
1. Generelt
Online-butikken under www.easyprint.com/dk/ er en service fra firmaet
unitedprint.com Danmark ApS, Haderslevvej 6, 6200 Aabenraa. Du kan finde mere
information om os under Om os.
2. Personlige oplysninger
2.1 Vi bruger udelukkende kun dine personlige oplysninger til de kontraktrelaterede
services vi tilbyder. Vi vil under ingen omstændigheder videregive dine personlige
oplysninger til tredje part til brug for reklame- eller marketingsmæssige formål, eller til
enhver anden som ikke er relateret til vores service.
2.2. Med det formål at yde vores service og ved fakturaforespørgsler, har vi lov til at
benytte tilknyttede firmaer (f.eks. moderfirmaet) og forsyne dem med de nødvendige
data for at levere og fakturere.
2.3 Vedr. vurdering af kreditværdighed, samt forespørgsler og beskeder til og fra
kreditoplysningsfirmaer henviser vi til § 5 i vores Almindelige forretningsbetingelser.
3. Cookies
3.1 Cookies er små tekstfiler gemt på din computer og er brugt af millioner af
websteder.
3.2 Under sikkerhedsindstillinger på din browser kan du deaktivere lageret af
cookies. Dette kan imidlertid føre til begrænsninger af funktionaliteten.
3.3 Cookies fra vores side er kun "session cookies", som betyder at de vil blive slettet
efter brug (ved at logge ud eller ved timeout). Desuden tilbyder vi vores brugere
mulighed for at tilpasse startsiden til brugerens individuelle behov (ingen visning af
gateway-siden ved næste besøg på webstedet). Disse oplysninger gemmes i 90
dage med hjælp af en cookie ved at tilsvarende afkrydsningsfelt aktiveres af
brugeren. Desuden benytter analyseprogrammet Google Analytics sig af cookies (jf.
bemærkninger i afsnit 5).
3.4 Hvis du deler din computer med andre, anbefaler vi at du logger ud efter hvert
brug. Ydermere kan du også deaktivere eller slette cookies i dine
browserindstillinger.
4. Logfiler
4.1 Når en bruger benytter vores webside og klikker igennem på den opstår der et
forløb som bliver gemt i en logfil. Vi gemmer kun denne for internt systemrelateret og
statistisk brug. Vi er nødt til at gemme din IP-adresse for at forhindre internetangreb
og for fejlsøgning. Disse data slettes hurtigst muligt indenfor syv dage. Hver gang du
browser gennem websiden vil følgende data blive gemt:
- din IP-adresse (som giver en fuldstændig identifikation af din computer) i
webserverens logfiler,
- din vært (navn og IP-adresse på den computer som spørger efter websiden),
- tid, status, filstørrelse og websiden hvorfra filerne kom fra (henvisning), og
- produkt- og versionsinformationer fra den benyttede browser (bruger).
Disse statistikker vil blive slettet senest efter 60 dage.
4.2 På denne måde er vi i stand til nøjagtigt at finde ud af på hvilke dage og tider af
dagen vores webside har den højeste trafik og hvor meget data, der bruges på siden.
Ydermere er vi i stand til at identificere fejl, f.eks. fejlagtige links eller systemfejl, med
hjælp af logfiler. Logfilerne bruges derfor for at forbedre vores webside. Vi forbinder

ingen gemte serverlogoplysninger til en specifik person vedr. hvordan brugeren
browser gennem siden eller bruger den. Der vil kun blive bragt forbindelse for gemt
information om IP-adressen ved mistanke om misbrug.
5. Google Analytics
Dette websted benytter Google Analytics, en tjeneste for webanalyse leveret af
Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", tekstfiler, der bliver gemt
på din computer for at hjælpe webstedet at analysere hvordan brugerne anvender
webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet
(herunder din IP-adresse) sendes til en Google-server i USA og lagres dér. Google
vil bruge disse oplysninger til at analysere hvordan du bruger webstedet, udarbejde
rapporter om aktiviteter på webstedet for webstedets udbyder, samt yde andre
tjenester for brug af websted og internet. Google kan også overføre disse oplysninger
til tredje part, i det tilfælde loven kræver det, eller hvor tredje part behandler disse
oplysninger på Googles vegne. Google vil ikke forbinde din IP-adresse til andre data
fra Google. Du kan afvise at bruge cookies ved at vælge relevante indstillinger i din
browser, men da vil vi påpege at du ikke længere kan bruge alle funktioner på dette
websted. Ved at anvende dette websted, accepterer du at oplysninger om dig fra
Google behandles på den ovenfor beskrevne måde og til ovennævnte formål. I
forbindelse med debatten om brug af analyseværktøjer med fuldstændige IPadresser, vil vi påpege, at dette websted benytter Google Analytics med udvidelsen
"_anonymizeIp ()". IP-adresser vil derfor kun blive behandlet for at udelukke en
direkte personlig forbindelse. Hér kan du helt deaktivere Google Analyctis.
6. Google Adwords Conversion Tracking
Dette websted benytter Google AdWords Conversion Tracking, en tjeneste for
webanalyse leveret af Google Inc. ("Google"). Google AdWords Conversion Tracking
bruger "cookies", der bliver gemt på din computer for at hjælpe webstedet at
analysere hvordan brugerne anvender webstedet. De oplysninger, der genereres af
cookien om din brug af webstedet sendes til en Google-server i USA og lagres dér.
Google vil bruge disse oplysninger til at analysere hvordan du bruger webstedet,
udarbejde rapporter om aktiviteter på webstedet for webstedets udbyder, samt yde
andre tjenester for brug af websted og internet. Google kan også overføre disse
oplysninger til tredje part, i det tilfælde loven kræver det, eller hvor tredje part
behandler disse oplysninger på Googles vegne. Du kan afvise brugen af cookies
generelt gennem at forbyde lagring af cookies i din browser.
7. Datasikkerhed
Alle data som bliver gemt på vores servere er beskyttet gennem flere
sikkerhedssystemer mod misbrug. Vores personale og systemfolk checker
sikkerheden jævnligt.
8. Tilgængelighed af databeskyttelsesbestemmelser
Du kan se og printe disse sikkerhedsbestemmelser hvor som helst fra vores webside
ved at klikke på "Databeskyttelse".
9. Rettigheder til brug af personlige oplysninger
Informationer angående dine gemte personlige oplysninger, kilde og modtager såvel
som grunden til at gemme dem, kan oplyses når som helst. For at gøre dette, kontakt
venligst: unitedprint.com Danmark ApS, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København SV
Denmark., support@easyprint.dk.

10. IT-ansvarlig
Hvis du har nogle spørgsmål om databeskyttelse eller klager, så kontakt venligst
vores IT-ansvarlige:
unitedprint.com Danmark ApS,
Dr. Sebastian Kraska
Haderslevvej 6,
6200 Aabenraa.
ServiceCall 78763135
E-Mail: support@easyprint.dk

