
 

PRIVACY NOTICE / BESKYTTELSE AF 
PERSONLIGE OPLYSNINGER 

 

Vi hos Geck Scandinavia ApS ved, hvor vigtigt privatliv er for vores kunder, og vi vil derfor understrege 
de rettigheder i forhold til hvordan vi opbevarer og behandler dine persondata. 

 Vi bestræber os på at være tydelige omkring, hvordan vi indsamler, anvender, videregiver, overfører 
og gemmer dine personoplysninger. 

Vi har derfor i Geck gennemgået vores politik, så vi er sikre på vi lever op til alle de nye krav. 

1. Introduktion  
1. Geck Scandinavia ApS behandler persondata om dig, og derfor får du nedenstående 
oplysninger (Beskyttelse af personlige oplysninger). 
 

2. Dataansvarlig 
1. Geck Scandinavia ApS, Middelfartvej 63G, 5492 Vissenbjerg, CVR-nr. 25530845, er den 

dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger. 
 

3. Indsamling af personoplysninger 
1. Ved at benytte Geck.dk eller bestille varer i Geck Scandinavia ApS´ webshop eller bestilling 

gennem email, accepterer du, at Geck Scandinavia ApS registrerer og behandler dine 
personoplysninger. 

2. Du kan benytte geck.dk uden at fortælle os, hvem du er eller give personoplysninger om 
dig selv. Geck.dk benytter cookies (se mere i afsnittet nedenfor), men benyttelsen af 
geck.dk medfører ikke i sig selv registrering af personoplysninger. 

3. Geck.dk har brug for en række personoplysninger for at kunne handle med dig og din 
virksomhed. Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at Geck Scandinavia ApS 
behandler personoplysningerne, herunder at Geck Scandinavia ApS: 
a) Registrerer de personoplysninger, du afgiver herunder navn, køn, adresse, 

telefonnummer, e-mail samt evt. andre oplysninger  
b) Registrerer oplysninger om de køb, du foretager på geck.dk 

4. Yderlige oplysninger kan blive indsamlet og behandlet: tekniske detaljer (IP-adresser 
inkluderet), adfærd (såsom besøgte URL, handlinger såsom klik, åbningsrater, tid på hver 
side mv.), geografiske data samt data der måtte være nødvendige for gennemførsel af en 
handel. 

5. Geck.dk opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kort-numre 
på betalingskort, bankkontonumre eller lignende. Ved et aktivt kundeforhold, opbevares 
dine dine afgivne personoplysninger indtil at kundeforholdet ophører. 

6. Cookies 
a) Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at vi bruger cookies. 
b) Cookies er små tekstfiler, der gemmes i din browser, så vi kan se, at din computer, 

smartphone, iPad eller lignende har besøgt denne hjemmeside. Disse cookies kan 
have mange forskelligartede formål og kan eksempelvis bruges til at huske 
præferencer og føre statistik over dit besøg og andre besøgende.  



 
c) Oversigt over hjemmesidens brug af cookies: 

- Cookies som er nødvendige: Visse typer cookies er nødvendige for at denne 
hjemmeside kan levere fx en tjeneste, som du udtrykkeligt har anmodet om. Det 
kunne eksempelvis være et login. 

- Cookies til dine præferencer: Disse typer cookies skal sørge for, at du får den 
bedst tænkelige oplevelse her på hjemmesiden. Det kan være cookies, som 
husker din navigation på siden, valg i bokse og lignende. Intet af denne 
indsamlede information kan identificere dig personligt. 

- Cookies for optimering og løbende drift: Disse typer cookies anvendes 
eksempelvis til at samle statistik om trafik til og fra hjemmesiden. Kun i 
begrænset omfang kan disse data identificere dig som bruger. Der bliver dog 
ikke gjort brug af disse data i forhold til den enkelte bruger. 

d) Blandt andet anvendes dataene her i forbindelse med vores brug af Google Analytics, 
MetaTraffic eller andre analyseprogrammer. Disse oplysninger går til servere, som kan 
være placeret i både Danmark og udlandet. Du kan fravælge cookies fra Google 
Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

e) Sådan afviser du cookies: Ved at ændre indstillingerne i din browser, kan du afvise 
cookies på din computer. Hvordan du ændrer indstillingerne i din browser afhænger 
af, hvilken browser du anvender. Vælger du at indstille din browser, så du ikke 
modtager cookies, skal du være opmærksom på, at du kan gå glip af funktioner og 
lignende på hjemmesiden, som i så fald ikke vil fungere.  

f) Sådan sletter du dine cookies: Hvis du tidligere har accepteret cookies, kan disse også 
slettes. Det gør du ligeledes i indstillingerne af din webbrowser. 
 

4. Formål med indsamling af personoplysninger 
1. Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere 

købte varer til dig, samt hjælpe ved eventuelle fejl og mangler i forbindelse med bestilling 
og levering. 

2. Vi indsamler oplysninger, som du giver direkte til os. 
3. Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse 

med et eller flere af følgende formål: 
a) at levere nyhedsbreve, som du har tilmeldt; 
b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have; 
c) for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner; 
d) for at underrette dig om ændringer i vores produkter og ydelser; 
e) for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser; 
f) for at udarbejde profiler. For at give dig den bedste brugeroplevelse og målrettede 

henvendelser, vil Geck Scandinavia ApS anvende dine personoplysninger til at sende 
dig tilbud på vores produkter og service, som kan have din interesse baseret på din 
nuværende brug af Geck Scandinavia ApS` produkter og ydelser. Geck Scandinavia ApS 
anvender dine personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold om dig 
med henblik på analyse af dine præferencer, interesser og adfærd. Dine oplysninger 
vi behandler er: Oplysninger du giver ved profilopdateringer såsom køb, oplysninger 
om hvilke mails og artikler, du åbner eller læser, konkurrencer du deltager i, 
telefoniske opkald eller spørgsmål, du svarer på. 

4. Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er: 
a) Dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 



 
b) Interesseafvejningsreglen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, 

litra f. Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på profilering er 
nødvendig for, at Geck Scandinavia ApS kan forfølge en legitim interesse i form af 
målrettede henvendelser og en forbedret brugeroplevelse. 

c) Hvis grundlaget for behandling af dine personoplysninger er samtykke, så har du til 
enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. 

d) Vi opbevarer dine personoplysninger indtil samtykket tilbagekaldes, hvorefter du ikke 
længere vil modtage nyhedsbrev(e) fra os. 
 

5. Dine rettigheder 
1. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan 

du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 7 nedenfor. 
2. Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige 

personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via 
kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 7 nedenfor. Du kan også anmode os om, at 
behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling 
af dine personoplysninger. Data der kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes 
på anmodning. 

3. Du kan altid ændre i dine kontooplysninger om du ønsker, at vi skal kontakte dig i 
forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve. 

4. Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du 
rette henvendelse til Datatilsynet. 

 
6. Overførsel, overladelse og videregivelse af personoplysninger til tredjeparter 

1. Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget 
behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til 
dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse 
til os eller handle på vegne af os. 

2. Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er 
nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i 
forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed. 

 
7. Kontaktoplysninger 

1. Såfremt du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette 
henvendelse til: 
a) Geck Scandinavia ApS, Middelfartvej 63G, 5492 Vissenbjerg, CVR-nr. 25530845, email: 

geck@geck.dk 

 

 

Geck Scandinavia ApS 
Middelfartvej 63G 
5492 Vissenbjerg 
CVR-nr. 25530845 
Tel: +45 70 25 25 37 
geck@geck.dk 


