Værløse, oktober 2010

Beskyttelse af persondata
Wexøe A/S siger tak for dit besøg på www.wexoe.dk.
I henhold til persondataloven, hvis ordlyd du kan finde på https://www.retsinformation.dk/,
eller direkte her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828 har du ret til at
blive informeret om behandlingen af de personoplysninger, som du videregiver. Ved
tilmelding eller accept beder Wexøe A/S dig om at give samtykke til, at Wexøe A/S må
behandle disse oplysninger om dig. Wexøe A/S, Lejrvej 31, 3500 Værløse, CVR- nr. 16 60
89 47 er ansvarlig for de oplysninger, du afgiver til Wexøe A/S. Dette sker eksempelvis i
forbindelse med tilmelding til Nyhedsservice.
Wexøe A/S opbevarer de afgivne oplysninger (navn, adresse, telefon og e-mail). De afgivne
oplysninger anvender Wexøe A/S til markedsføringsformål for løbende at kunne give dig
den bedste service i forhold til dine behov. Du kan på ethvert tidspunkt framelde dig
modtagelse af e-mail markedsføringsmateriale fra Wexøe A/S.
Ved besøg på www.wexoe.dk gemmes informationer – de såkaldte cookies – om, at du har
besøgt vores hjemmeside. På grundlag heraf får Wexøe A/S værdifuld viden om det antal
besøgende, som hjemmesiden har og hvilke dele af hjemmesiden, der er mest besøgt.
Herigennem har Wexøe A/S mulighed for at give dig mere målrettet og relevant information.
Wexøe A/S videregiver eller videresælger på intet tidspunkt de indsamlede oplysninger til
tredjepart, som er uden for vores kontrol.
Du kan til enhver tid rette henvendelse med henblik på at få oplyst, hvilke personlige
oplysninger, Wexøe A/S har gemt om dig. Du er berettiget til at gøre indsigelse i henhold til
persondatalovens bestemmelser. Hvis oplysningerne om dig ikke er korrekte,
ufuldstændige, misvisende eller irrelevante, er du berettiget til at få de gemte oplysninger
rettet eller slettet.
Hjemmesiden og Nyhedsmails kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær venligst
opmærksom på, at Wexøe A/S ikke er ansvarlig for fortrolighed eller indhold på disse
hjemmesider, og at Wexøe A/S derfor ikke påtager sig noget ansvar i forhold til sådanne
hjemmesider og brugen her af.
Ønsker du yderligere information om brugen af persondata, er du velkommen til at kontakte
Wexøe A/S på adressen oven for, på mail marketing@wexoe.dk eller på
tlf. nr. 45 46 58 00.
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