Databeskyttelseserklæring
Databeskyttelse har stor betydning for os. Indsamling, lagring, forarbejdning og anvendelse foretages efter bestemmelserne i loven om databeskyttelse (BDSG) samt efter telemedieloven (TMG).
Anvendelse og videregivelse
Alle personlige data behandles principielt fortroligt. Dataene, som er nødvendige til forretningsafvikling, gemmes og videregives eventuelt til samarbejdende virksomheder. Vi
træffer generelt alle mulige organisatoriske og tekniske forholdsregler til beskyttelse af
dine data. Ved dataforarbejdning tages der hensyn til dine behov for beskyttelse i henhold
til lovens bestemmelser.
Vi forsikrer, at dine personlige data under ingen omstændigheder videregives til tredjemand bortset fra det omfang, som kræves for den umiddelbare afvikling af dine kundeønsker. Videregivelse til virksomhedsinformationstjenester foretages ikke.
Info om brug af web-statistikker og »cookies«1
Webstatistikker
Til intern kontrol og optimering af vores webside gemmer vi statistiske data til åbning af
vores webside. Hertil hører følgende data: Dato, klokkeslæt og IP-adresse for den åbnende person eller adressen på siden, fra hvilken du kommer til os. Denne lagring foregår
anonymt, uden at du kan identificeres som bruger af vores side. I denne statistik samler vi
bl.a. data om, hvornår og hvor ofte vores sider åbnes. Disse data analyserer vi til interne
formål, og informationerne gives ikke videre til tredjemand.
»cookies«
Vi bruger ingen »cookies« for tiden.
Dine databeskyttelsesrettigheder - forebyggende informationer
Hvis vi indsamler dine data, gælder følgende: Du kan når som gøre indsigelse mod anvendelsen og/eller forarbejdningen af dine data i henhold til § 28 afsnit 4 i databeskyttelsesloven for Tyskland (§ 22a BrDSG) eller § 4 afsnit 3 teleservicedatabeskyttelsesloven ved
at sende en meddelelse til Jöllenbeck GmbH. Efter modtagelse af indsigelsen eller tilbagekaldelsen anvendes, forarbejdes eller videregives de pågældende data ikke længere. Hvis
du ønsker det, slettes dine data.
Sociale netværker
Facebook, Google Plus og Twitter og andre tjenester inden for de såkaldte »sociale netværker« bruger vi ikke for tiden med/på vores side.

