Privatlivspolitik for Layher ApS & Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
for brugere af vores website og Layher-appen

Den dataansvarlige som defineret i henhold til databeskyttelseslovgivningen
Som dataansvarlig behandler Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Ochsenbacher Straße 56, D-74363
Güglingen-Eibensbach dine personoplysninger i overensstemmelse med
Databeskyttelsesforordningen (GDPR), den danske databeskyttelseslov og alle øvrige relevante love.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) på ovenstående adresse.
Beskyttelsesforanstaltninger
Vi uddanner de af vores medarbejdere, der kommer i kontakt med personoplysninger, og vi kræver af
dem, at de overholder bestemmelserne i databeskyttelseslovgivningen vedrørende behandling af
personoplysninger i henhold til principperne i GDPR, som det er defineret i artikel 5 (1) i GDPR.
Indsamling og behandling af personoplysninger
I henhold til gældende praksis gemmer vores udbyder oplysninger, hver gang du besøger vores
website. Disse oplysninger (serverlogfiler) omfatter dato og klokkeslæt, browsertype, operativsystem,
domænenavn på din internetudbyder, mængden af overførte data og lignende. Ingen af disse
oplysninger kan bruges til at identificere dig personligt. Disse oplysninger er påkrævet af tekniske
årsager for at kunne vise dig indholdet på websitet og genereres, hver gang du bruger internettet.
Disse data indsamles kun til statistiske formål og for at kunne forbedre vores website.
Når du tilmelder dig brugen af vores personlige tjenester, indsamles visse personoplysninger såsom
navn, adresse, kontaktoplysninger og kommunikationsdata (telefonnummer, faxnummer, e-mail
adresse osv.). Når du har registreret dig hos os, har du adgang til indhold og tjenester, som vi kun
tilbyder registrerede brugere. Registrerede brugere kan også ændre eller slette de angivne data, hvis
de finder det nødvendigt. Du kan desuden til enhver tid få oplyst, hvilke personoplysninger vi har gemt
om dig, og vi ændrer eller sletter disse, såfremt du ønsker det, forudsat at dette ikke er i modstrid med
andre love. Du kan kontakte os via kontaktoplysningerne nederst i denne fortrolighedserklæring.
Cookies
Vi bruger "cookies" (små tekstfiler) til at tilbyde nyt indhold og forbedre det eksisterende indhold på
vores website. Disse cookies gemmes på din computer, når du besøger websitet. Derved modtager vi
automatisk bestemte data såsom IP-adresse, anvendt browser og anvendt operativsystem. Cookies
kan ikke bruges til at starte programmer eller overføre vira til en computer. De oplysninger, som
cookies indeholder, kan bruges til at gøre navigationen nemmere og vise vores websites korrekt.
De data, vi indsamler, deles under ingen omstændigheder med tredjepart, og der oprettes ikke links til
dine personlige oplysninger uden din forudgående tilladelse.
Du kan naturligvis ændre dine browserindstillinger, så der ikke gemmes cookies på din computer. Du
kan bruge hjælpefunktionen i din browser til at se, hvordan du kan ændre disse indstillinger. Hvis du
ændrer dem, kan du dog muligvis ikke bruge alle vores tjenester.
SSL-kryptering
Vi bruger de nyeste krypteringsteknikker (f.eks. SSL) med HTTPS til at beskytte vores data, når de
overføres.
Nyhedsbrev
Når du tilmelder dig nyhedsbrevet "Layher Site Seeing", bruges de data du angiver, udelukkende til
dette formål. Ud over dette kan der blive sendt oplysninger, der er relevante for den pågældende
tjeneste eller tilmelding, via e-mail.
Vi kræver, at der angives en gyldig e-mailadresse ved tilmeldingen. Vi bruger "double opt-in"
(bekræftelsesmail etc.) til at bekræfte, at tilmeldingen rent faktisk blev foretaget af ejeren af e-mail
adressen. For at kontrollere dette, logfører vi bestillingen af nyhedsbrevet, afsendelsen af ordre-emailen og modtagelsen af svaret, der anmodes om i den pågældende e-mail. Der indsamles ikke
yderligere data. Dataene bruges udelukkende til at kunne sende nyhedsbrevet og videregives ikke til
tredjeparter. Du kan til enhver tid trække dit samtykke vedrørende opbevaring af personlige data, der
gemmes og bruges til at sende nyhedsbrevet, tilbage. Alle nyhedsbreve indeholder et link til dette. Du
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kan også afmelde nyhedsbrevet direkte på vores website eller give os besked herom via de
kontaktoplysninger, der er anført nederst i denne fortrolighedserklæring.
Kontaktformular
Hvis du kontakter os via e-mail eller en kontaktformular, gemmes de oplysninger, du angiver, for at
kunne behandle din anmodning og eventuelle opfølgende spørgsmål.
Brug og deling af personoplysninger
Vi bruger kun personoplysninger til egne formål såsom produktudbud og markedsføring inden for
kundeforholdet. Hvis tredjeparter er involveret i arbejdsprocesser, som kræver midlertidig deling af
dine oplysninger udelukkende til dette formål, anvender vi de samme høje standarder, og vi kræver, at
sådanne tredjeparter overholder databeskyttelseslovgivningen i henhold til artikel 28 i GDPR, hvis de
skal behandle sådanne data.
Mulighed for fravalg
Vi vil gerne bruge dine data til at sende dig oplysninger om vores produkter, tjenester, nyheder og
andet og eventuelt spørge dig, hvad du mener om dem. Hvis du ikke ønsker, at dine data bruges til
markedsføringsformål, kan du til enhver tid underrette os herom, så vi kan spærre dine data i henhold
hertil.
Google Analytics
Data gemmes i anonymiseret form til statistiske formål og for at gøre vores website så brugervenligt
som muligt. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG's websites bruger i denne forbindelse Google Analytics,
som er et webanalyseværktøj fra Google Inc. (Google). Denne tjeneste bruger også cookies. Disse
cookies gør det muligt at analysere din brug af vores website. Oplysningerne om din brug af websitet,
som cookien genererer, sendes til og gemmes på en Google-server i USA.
Hvis IP-anonymisering er aktiveret, afkortes IP-adressen normalt, inden den sendes til USA, i EUmedlemslande eller i andre lande inden for Det Europæiske Økonomisk Samarbejdsområde (EØS). I
sjældne tilfælde kan dette dog ske lokalt. Google bruger disse oplysninger på vores vegne til at
analysere din brug af vores website, udarbejde rapporter om websiteaktivitet og tilbyde os andre
tjenester med relation til brug af websitet og internettet. IP-adressen, der sendes af din browser som
en del af brugen af Google Analytics, kombineres ikke med andre data, som Google opbevarer.
Du kan til enhver tid forhindre installationen af cookies ved at aktivere de relevante
sikkerhedsindstillinger i din browsersoftware. Du skal dog i denne forbindelse være opmærksom på, at
du i så fald ikke kan bruge alle funktionerne på dette website.
Du kan også forhindre, at Google indsamler og behandler data med relation til brugen af dit website,
som det er beskrevet ovenfor. Dette kræver, at du downloader og installerer browserpluginnet via
følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da).
Brug af Google Maps
Dette website bruger Google Maps API til at vise visuelle geografiske oplysninger. Google indsamler,
behandler og bruger også data med relation til din brug af kortfunktionen, når du bruger Google Maps.
Du kan få flere oplysninger om, hvordan Google behandler data, i Googles privatlivspolitik
(https://policies.google.com/privacy?hl=da). Du kan også ændre dine indstillinger for beskyttelse af
personlige oplysninger i databeskyttelsescenteret.
Integrerede YouTube-videoer
Vores websites indeholder integrerede YouTube-videoer. De relevante plugins leveres af YouTube,
LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøger en side med et YouTubeplugin, oprettes der forbindelse til YouTubes servere. YouTube får herefter oplysninger om den side,
du besøger. Hvis du er logget på med din YouTube-konto, kan YouTube knytte din browsingadfærd til
dig personligt. Hvis du gerne vil undgå dette, skal du først logge af din YouTube-konto.
Når en YouTube-video starter, bruger udbyderen cookies til at indsamle oplysninger om
brugeradfærden.
Hvis du har deaktiveret lagring af cookies for Google Ads-programmet, kan du forvente, at der ikke
anbringes nogen cookies, selv ikke når du ser YouTube-videoer. YouTube gemmer dog ikke-
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personlige oplysninger om brug i andre cookies. Hvis du ikke ønsker dette, skal du blokere for
lagringen af cookies i din browser.
Du kan finde flere oplysninger om beskyttelsen af personlige oplysninger og YouTube i udbyderens
privatlivspolitik på siden: https://www.google.dk/intl/da/policies/privacy/.
Sociale plugins
Du har på vores website mulighed for at bruge knapper til sociale medier. Disse knapper er
udelukkende integreret som grafiske elementer med et link til websitet for udbyderen af knappen. Hvis
du klikker på det grafiske element, videresendes du til den relevante udbyders tjenester, og dine data
bliver således tilgængelige for den pågældende udbyder. Hvis ikke du klikker på grafikken, udveksles
der ikke oplysninger mellem dig og udbyderne. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan de sociale
netværk indsamler og bruger dine data, i de enkelte udbyderes servicevilkår. Vi har integreret
følgende knapper til sociale medier på vores website:
Facebook Inc.
1610 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
XING AG
Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Tyskland
LinkedIn Corporation
2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
YouTube LLC
901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA
Layher-appen
Vi behandler ikke personoplysninger, når du bruger Layher-appen. Appen skal dog have adgang til
kameraet på din smartphone, for at du kan bruge den. Dette er kun påkrævet, for at appen kan bruges
til det tiltænkte formål. Når vi besvarer en supportanmodning, bruger vi udelukkende de oplysninger,
du sender til os i din forespørgsel.
Google AdWords
Vores website bruger Google Konverteringssporing. Hvis du videresendes til vores website via en
annonce, der er placeret af Google, anbringer Google AdWords en cookie på din computer. Disse
cookies udløber efter 30 dage og bruges ikke til at identificere dig personligt. Hvis brugeren besøger
bestemte steder på vores website, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Google registrere, at
brugeren har klikket på annoncen og er blevet videresendt til vores website. Alle Google AdWordskunder får en unik cookie. Dette betyder, at cookies ikke kan spores via AdWords-kunders websites.
De oplysninger, der indsamles på denne måde, bruges til at udarbejde konverteringsstatistikker for
AdWords-kunder, der bruger Google Konverteringssporing. Kunderne får oplysninger om det samlede
antal brugere, der har klikket på deres annonce og derved er blevet videresendt til et website med et
konverteringssporingstag. De får dog ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere brugere.
Hvis du ønsker at fravælge denne sporing, kan du forhindre, at de påkrævede cookies anbringes, ved
at ændre dine browserindstillinger, så cookies ikke anbringes automatisk. Du kan også gøre dette ved
at ændre dine browserindstillinger, så cookies fra domænet "googleleadservices.com" blokeres.
Bemærk! Du må ikke slette fravalgscookies, hvis du ønsker, at der ikke registreres måledata. Hvis du
sletter alle cookies i din browser, skal du i givet fald anbringe den relevante fravalgscookie igen.
Brug af scriptbiblioteker (Google Webfonts)
Vi bruger scriptbiblioteker og skrifttypebiblioteker, f.eks. Google Webfonts, på dette website til at vise
vores indhold korrekt og i et flot grafisk design i alle browsere (https://www.google.com/webfonts/).
Google Webfonts bruges til at undgå, at der indlæses flere gange i din browsers cache. Hvis din
browser ikke understøtter Google Webfonts eller forhindrer adgang, vises indholdet med en
standardskrifttype. Hvis script- eller skrifttypebiblioteker kaldes, oprettes der automatisk forbindelse til
biblioteksoperatoren. Det er herefter teoretisk muligt for disse biblioteksoperatorer at indsamle data.
Du kan læse privatlivspolitikken for Google-biblioteksoperatoren her:
https://www.google.com/policies/privacy/
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Din ret til information, berigtigelse, låsning, sletning og indsigelse
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Du har desuden ret til at
få dine personoplysninger berigtiget, begrænset eller, medmindre opbevaringen af data om
forretningstransaktioner er påkrævet, slettet. Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver i disse tilfælde.
Du finder kontaktoplysningerne nederst i denne fortrolighedserklæring.
Du har ret til at underrette os om ændringer eller tilbagetrækning af samtykke, du har givet os, med
virkning for fremtiden.
Ændringer af vores privatlivspolitik
Vi forbeholder os retten til at foretage lejlighedsvise ændringer af denne privatlivspolitik for at sikre, at
den til enhver tid overholder gældende lovgivning, eller for at implementere ændringer i vores tjenester
i fortrolighedserklæringen, f.eks. når vi lancerer nye tjenester. Den nye privatlivspolitik gælder herefter,
næste gang du besøger websitet.
Ansvar
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du meget velkommen
til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), som kan hjælpe dig med oplysninger, rådgivning
og klageprocedurer. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende adresse:

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Data Protection Officer
Postfach 40
D-74363 Güglingen – Eibensbach
Telefonnummer:
Faxnummer
E-mailadresse:

(+49) 07135/70-390
(+49) 07135/70-70390
datenschutz@layher.com

Datamyndighed, som vi er underlagt:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
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