Politik for persondata, privatliv og
cookies
Lassos X A/S beskytter dine data ved at overholde den danske lov om behandling af
personoplysninger. Personoplysninger indsamles til fast definerede, udtrykkelige og legitime
formål og yderligere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Personoplysninger,
som skal behandles, skal være tilstrækkelige, relevante og ikke vidtgående i forhold til de
formål, hvortil personligoplysningerne indsamles og de formål, hvortil de efterfølgende
behandles.
Sikkerhed
Lasso X har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data
mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller ændring og mod uautoriseret videregivelse eller
misbrug. Ved at bruge Lasso X’s hjemmesider og produktet, accepterer du indsamling, opbevaring og
brug af dine oplysninger som beskrevet i denne persondatapolitik.
Lasso X kan opdatere denne persondatapolitik fra tid til anden. Hvis vi foretager væsentlige ændringer
i den måde, vi indsamler, bruger og / eller deler oplysninger, vil vi underrette dig via et tydeligt opslag
om ændringer på website eller produkt.
Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?
Hvis du ikke er betalende kunde, men har signet op på en gratis løsning, anvender Lasso X dine
personlige oplysninger til at administrere dit sign-op på markedsdataløsningen, til at optimere
kundeservicen – samt til at sende opdateringer om nyheder på denne løsning, eller på de firmaer, du
har valgt at følge via vores løsning.
Hvis du er betalende kunde, anvendes dine oplysninger til at administrere din løsning og betaling –
samt til at optimere kundeservicen.
Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Når du signer up til en Lasso-løsning, anvender vi følgende kategorier af personlige oplysninger:
•

Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

•

ID for din bruger på Lasso

Derudover anvender vi følgende data om din løsning:
•

Firmanavn

•

Kontraktoplysninger – dvs. aftalestørrelse og -type

•

Brugsadfærd og -mængde

•

Trafikdata

Lasso anvender INGEN personfølsomme oplysninger.
Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Overførsel af personoplysninger til tredjeparter kan kun ske til andre organisationer, der følger
passende databeskyttelsesprincipper. Disse tredjeparter får kun adgang til dine personlige oplysninger
for at udføre relevante og fast definerede formål på Lasso Xs vegne – og er forpligtet til ikke at videregive
eller bruge oplysningerne til andre formål.
I tilfælde af tjenester, der kræver betaling, beder vi om kreditkort eller en anden betalingsmetode, der
udelukkende anvendes til behandling af betalinger. Dine finansielle oplysninger vil ikke blive gemt af
os. Vi gør brug af ansete betalingsgateways som SSL (secure socket layer) med krypterede formularer
på sikre servere, der sørger for at behandle din følsomme oplysninger i overensstemmelse med denne
fortrolighedspolitik.
Vi bruger kundeudtalelser på vores hjemmesider. Disse testimonials kan omfatte navne, og vi får
tilladelse fra vores brugere før disse udtalelser på vores websites. Lasso X er ikke ansvarlig for de
personlige data, brugerne vælger at offentliggøre inden for deres udtalelser.
Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Anvendelse af dine personlige oplysninger er en forudsætning for, at Lasso X kan administrere din
løsning samt yde dig den rette service.
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Hvis du er kunde, opbevarer vi dine oplysninger så længe du er aktiv – og 36 mdr. efter endt
kundeforhold. Hvis du ikke er kunde, men er signet på en gratis adgang eller abonnerer på gratis
opdateringer, opbevarer vi dine oplysninger så længe din løsning er aktiv – og 36 mdr. efter dette.
Indsigelse til personlige data
Du kan få adgang til, rette og gøre indsigelser til de personlige data, der indsamles. Kontakt Lasso X via
contact@lassox.com for dette.
Cookies og automatisk indsamling af oplysninger
Når du besøger vores hjemmesider, indsamler vi også de begrænsede oplysninger, som din browser gør
tilgængelig, når du besøger en hjemmeside. Denne information inkluderer Internet Protocol adresse,
browsertype, browsersprog, henvisende webadresse, adgangsfiler, genereret fejl, tidszone,
operativsystem og andre besøgsdetaljer indsamlet i vores logfiler. Vi bruger disse oplysninger til at
analysere tendenser, administrere hjemmesiden, spore besøgendes bevægelser og til at forbedre
brugeroplevelsen og vores hjemmeside.
Vi bruger midlertidige og permanente cookies til at forbedre din oplevelse af vores tjenester. En cookie
er en tekstfil, der tillader os at gemme oplysninger om brugernes aktiviteter på en brugers system og
hente oplysninger fra dette system. Midlertidige cookies vil blive fjernet fra din computer, hver gang du
lukker din browser. Hvis du accepterer det, kan permanente cookies i nogle tilfælde gemmes.
Vi kan fra tid til anden gøre brug af pixel tags på hjemmesiden og i e-mails. Pixel tags såsom web beacons
er 1×1 billeder, der er indlejret på en webside for at dokumentere trafik og hjemmesidens analytics
uden at indsamle nogen personlige data.
Vi forbeholder os retten til at analysere statistiske og aggregerede data om hjemmesidens indhold og

brugerbase. De samlede oplysninger er ikke personligt identificerbare, og anvendes til at forbedre sitets
funktioner og tilbud. Til dette formål, kan der gøres brug af cookies og/ eller pixeltags til at yde tjenester.
Links fra vores hjemmesider
Nogle sider af vores hjemmesider indeholder eksterne links. Du rådes til at kontrollere beskyttelse af
din personlige oplysninger på disse andre websites. Vi er ikke ansvarlige for brug eller misbrug af
personlige oplysninger, som er stillet til rådighed af dig på sådanne andre websites. Vi opfordrer dig til
ikke at give personlige oplysninger, uden at se fortrolighedspolitikken på disse andre hjemmesider.
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