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1 Indledning 
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan LSS Etikettering A/S (LSS) indsamler og 

bruger de personoplysninger, som du efterlader dig/og eller afgiver, når du besøger 

vores hjemmeside, oplyser ifm. besøg på messer eller sender i form af ansøgning ifm. 

stillingsopslag eller uopfordret jobansøgning. 

 

2 Indsamling af personoplysninger 
 

2.1 Indsamling af personoplysninger ansatte/ansøgere 
Vi indsamler fx følgende oplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer, 

postadresse, fødselsdato, nuværende jobsituation, foto, erhvervserfaring, uddannelse, 

mv. 

 

2.2 Indsamling af personoplysninger ifm. markedsføring 
Vi indsamler fx følgende oplysninger om dig: navn, e-mailadresse, virksomhedsnavn, 

virksomheds postadresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse. 

 

2.3 Administration af kundeforhold 
Hvis du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner i relation til LSS, vil vi håndtere 

dine personoplysninger (fx navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og 

kontooplysninger) med henblik på at administrere kundeforholdet/forretningsforholdet 

samt for at kunne opfylde aftaler indgået mellem dig og LSS. 

 

3 Markedsføring 
 

3.1 Nyhedsbreve/fremsendelse af produktinfo pr. e-mail  
Hvis du har samtykket hertil, givet os dit visitkort ifm. messer eller lignende, eller 

tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil LSS behandle dine personoplysninger til 

fremsendelse af relevant information og produktnyheder. Hvis du ikke ønsker at 

modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse 

pr. e-mail til info@lss-dk.com, eller ved at benytte afmeldingslinket i bunden af 

nyhedsbrevet. 

  

mailto:info@lss-dk.com
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3.2 Hjemmeside 
Via vores hjemmeside indsamler vi oplysninger til analyse i Google Analytics, disse 

data bruger vi til at administrere, forbedre og optimere vores hjemmeside og services 

og din brugeroplevelse. Kunde- og bruger analyser og segmentering for bedre at 

kunne forstå vores kunder og brugere, og dermed forbedre og tilpasse vores services 

til kunder og brugere, statistiske formål. 

 

Cookies 

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i 

vores Cookie-politik, som du finder nedenstående: 

 

Websitet www.lss-dk.com benytter cookies til statistik, markedsføring og 

tilstandshåndtering. 

 

En cookie er en lille datafil, som gemmes på brugerens computer for at kunne 

genkende computeren. 

 

En cookie er en passiv fil, som ikke kan indsamle oplysninger på din computer, sprede 

computervirus eller andre skadelige programmer. 

 

Cookies sletter sig selv efter et vist stykke tid, men de fornys efter hvert besøg på 

hjemmesiden. 

 

Nogle cookies kan benyttes på flere forskellige sites, og information opsamlet vha. 

cookies kan deles mellem firmaer med henblik på online markedsføring. 

 

Følgende cookies benyttes 

 

- Google Analytics – statistik – læs mere: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie

-usage?hl=da 

 

Serverside tilstandshåndtering. 

CookieConsent – Cookiebot. Gemmer samtykke-tilstanden for det aktuelle domæne. 

fr, tr - Facebook cookie, der anvendes til at optimere på reklametjenester. 

bcookie, bscookie, lidc og lissc – LinkedIn cookies, der anvendes til at tjekke 

indlejrede services. 

ActiveCampaign cookie til at identificere brugerID. 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=da
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=da
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Afvisning af cookies 

Du kan indstille din browser, så der ikke gemmes cookies på din computer. Vær dog 

opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner: 

http://www.wikihow.com/Disable-Cookies 

 

 

Sletning af cookies / tilbagekaldelse af samtykke 

Ønsker du at slette cookies som allerede er lagret på din computer, kan du læse om 

det her: http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser's-Cookies 

 

 Links til andre hjemmesider 

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for 

indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedure 

sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du 

besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik 

og andre relevante politikker. 

 

4 Deling af personoplysninger 
Med henblik på at opfylde ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive 

overladt til tredjepart, der efter aftale leverer relevant services til LSS, som fx 

udbyder af hjemmeside optimering, IT hosting. 

 

5 Sletning af personoplysninger 
Dine personlige oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at 

behandle dem til opfyldelse af et eller flere af ovennævnte formål. Oplysningerne kan 

dog opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge 

lovgivningen. 

 

6 Sikkerhed 
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre 

dine personoplysningers kvalitet og integritet. 

  

http://www.wikihow.com/Disable-Cookies
http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser's-Cookies
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7 Dine rettigheder 
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse 

undtagelse, der er fastsat i lovgivningen. 

 

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine 

personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine oplysninger eller bede os 

om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

 

Vi vil slette eller rette forkerte personoplysninger, der er blevet forældet siden 

indsamlingen. 

 

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret 

om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet 

grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav 

gældende, eller hvis det er nødvendigt for indgåelse af en aftale med dig. 

 

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi 

har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart 

format, samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du 

velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 9 nedenfor) 

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os 

tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde 

navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil 

svare på din henvendelse hurtigst mulig og senest inden for en måned. 

 

Hvis du er uenig i den måde som vi behandler dine personoplysninger på, eller de 

formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. 

 

8 Ændring af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige 

ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede services eller 

for at forbedre hjemmesiden. 
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9 Berigtigelse, annullering af services mv. 
Hvis du ønsker, at vi opdatere, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi 

har registreret om dig, eller hvis du ikke længere ønsker at modtage information fra 

os, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os 

som følger: 

 

LSS Etikettering A/S 

Normansvej 8 

DK-8920 Randers NV 

 

Telefon: +45 7020 2500 

Mail: info@lss-dk.com  


