
Politik om beskyttelse af personlige oplysninger 
 

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder Green Networks (GN) website(s) og 

administrative system. 

GN mener, at det er vigtigt at beskytte personlige oplysninger og derfor tager vi højde for dette, når vi 

opretter og driver vores sites, web-tjenester og adm.-systemer således, at vi overholder gældende love om 

beskyttelse af data og personlige oplysninger. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger 

beskriver hvilke oplysninger, vi kan indsamle, og hvordan vi kan bruge dem. 

Indsamling af data 

GN indsamler ikke nogen personligt identificerbare oplysninger om dig (navn, privatadresse, telefonnumre 

eller e-mailadresse) gennem sitesene, medmindre du frivilligt har oplyst dem til os. Hvis du ikke ønsker, at 

dine personlige oplysninger indsamles, skal du ikke sende dem til os. 

For at kunne besvare dine spørgsmål, acceptere din tilmelding til arrangementer, 

nyhedsbreve/nyhedsoversigter, registrere dig og din virksomhed som partnervirksomhed i Green Network 

eller imødekomme dine anmodninger kan det være nødvendigt at bede om personlige oplysninger (navn, 

arbejdsgiver/firmanavn, CVR-nr., adresse, e-mailadresse eller telefonnummer). Vi kan bruge disse 

oplysninger til at besvare dine anmodninger eller til at kontakte dig via post, e-mail eller telefon med henblik 

på at imødekomme din anmodning. 

GN kan indsamler begrænsede, ikke-personligt identificérbare oplysninger, som din browser stiller til 

rådighed, når du besøger et site. 

Logføringsoplysningerne omfatter IP-adresser, browsertype, browsersprog, dato og tid for forespørgslen 

samt en eller flere cookies, som entydig identificerer din browser. Vi bruger disse oplysninger for bedre at 

kunne forstå adfærden hos brugerne af vore site og til at forbedre vores produkttilbud. Vi anbefaler også, at 

du evt. læser de oplysninger om cookies, som findes på vores sites. 

Informationssikkerhed 

GN træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret adgang til eller 

uautoriseret ændring, offentliggørelse eller sletning af data. Vi begrænser adgangen til dine personligt 

identificérbare oplysninger til de af GN’s ansatte eller eksterne konsulenter, som skal kende til oplysningerne 

for at imødekomme din anmodning eller tilbyde vore ydelser. 

GN er eneejer af disse oplysninger, der indsamles på GN sitesene. Vi vil hverken sælge, dele eller 

videreformidle disse oplysninger til andre på andre måder end dem, der fremlægges i denne erklæring. GN 

kan indsamle oplysninger fra sine brugere flere forskellige steder på sit website. 

Hvad er dine rettigheder? 

Du har ret til at vide hvilke personlige oplysninger, vi har om dig. Du har ret til at få ufuldstændige, forkerte, 

unødvendige eller forældede personlige oplysninger slettet eller korrigeret/rettet. Du har ret til at framelde 

dig meddelelser i forbindelse med direkte markedsføring og anmode om, at vi holder op med at behandle 

dine personlige oplysninger ifm. direkte markedsføring eller af andre tungtvejende juridiske årsager. 



I visse tilfælde, særligt hvis du ønsker at slette eller stoppe behandlingen af dine personlige oplysninger, kan 

dette også betyde, at vi måske ikke kan fortsætte med at tilbyde dig vore tjenester.  

 

Hvem administrerer dine oplysninger? 

Green Network A/S, Roms Hule 8, 3. sal, 7100 Vejle administrerer dine personlige oplysninger. 

Ændring af politikken 

GN kan fra tid til anden foretage ændring af denne politik. 

Vi anbefaler, at brugere genlæser denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger af og til for at få 

kendskab til nye praksisser, lovgivning eller ændringer af politikken. 

Kontakt: 

Green Network A/S     tlf.: 70254070 

 


