
Cookie- og privatlivspolitik
Cookie- og privatlivspolitik samt generelle vilkår for brug af www.automentor.dk.

1. Cookie- og privatlivspolitik

Når du klikker dig ind på www.automentor.dk, indsamles der oplysninger om dig, din computer og din
adfærd på websitet. Nedenfor kan du læse om, hvordan vi anvender og behandler disse oplysninger.

1.1. Ejeroplysninger

www.automentor.dk (herefter ”siden”) ejes og drives af Niels Jakobsen (herefter ”vi”).

1.2. Cookies

www.automentor.dk anvender cookies til følgende formål:

 Teknisk funktionalitet - så vi kan huske dine tidligere køb af ydelser mv.
 Trafikmåling - så vi ved, hvorfra geografisk og hvor mange der besøger siden.
 Annonceafvikling - så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger og re-

gistrere, hvor mange der klikker på den.

Hjemmesiden anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lag-
res i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen person-
lige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

1.2.1 Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter en periode, som kan variere fra afsluttet besøg på vores hjemmeside op til
et vist antal måneder, men de fornyes efter hvert besøg.

1.2.2 Sådan sletter du cookies

Se vejledningen her: http://minecookies.org/cookiehandtering

1.2.3 Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledningen her: http://minecoo-
kies.org/cookiehandtering.

1.3 Vi anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende
cookies:

1.3.1 Google Analytics (trafikmåling)



Hjemmesiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge
cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

1.3.2 Annoncenetværk

Vi forbeholder os ret til at anvende følgende annoncenetværk:

 Google AdWords

Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af
forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg

1.4. Personoplysninger

1.4.1. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi
indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger i forbindelse med for-
håndsvurderinger, køb og salg. Her kan oplysninger som navn, adresse, postnummer, e-mail indgå.
Endvidere er vi i forbindelse med køb og salg af biler nødsaget til at erhverve os almindelige, ikke-føl-
somme oplysninger om køber/sælger, herunder legitimation i form af pas eller anden gyldig billedlegiti-
mation, registreringsnummer og stelnummer.

Personoplysninger bruges udelukkende til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne
er indsamlet i forbindelse med.

1.4.2 Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse til
info@automentor.dk Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette hen-
vendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig,
og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven af 25.05.2018.

1.4.3 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine
personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter,
og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger
håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke ga-
rantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko
for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til,
afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 3 år. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at æn-
dringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor retten



til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væ-
sentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få op-
lyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller
data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet
eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for
behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over be-
handlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

2. Vilkår for anvendelse

2.1. Ophavsret

Vi har ophavsretten til alt materiale på denne hjemmeside. Materiale på hjemmesiden må ikke kopieres
eller gengives, med undtagelse af det omfang, som er nødvendigt for at se materialet online. Uanset
ovenstående kan der udskrives hele sider fra hjemmesiden til personligt brug. Billeder og logoer må
ikke bruges på andre sites eller andre steder, uden man på forhånd har indhentet skriftligt tilsagn.

2.3. Hjemmesidens informationsnøjagtighed, herunder også tredjepartsinformati-
onsansvar

Vi bestræber os på, at indholdet af vores internetsider er nøjagtige og opdaterede. Vi tager forbehold
for trykfejl. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre produktspecifikationerne.

2.4. Beskyttelse af besøgendes personlige data

Vi respekterer enhver oplysning af personlig karakter og vil behandle den konfidentielt. Brug af person-
lige data vil kun ske med personens egen accept. Der skal derfor gives tilsagn til brug af enhver oplys-
ning af personlig karakter i vores samtykkeerklæing til behandling af personoplysninger.

2.5. Generelle vilkår

Vi tager generelt forbehold for fejl og mangler. Vi tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke ga-
rantere, at indholdet til enhver tid er komplet eller korrekt. Hjemmesiden kan ikke betragtes som en
komplet guide til vores produkter og ydelser. Vi forbeholder sig retten til når som helst at foretage æn-
dringer i specifikationer og udstyr. Vi giver ikke garanti eller hæfter for nøjagtigheden for informationer
på siden.


