Privatlivspolitik
Gældende fra 18/04/2021, senest opdateret 04/2021.
Denne “Privatlivspolitik” beskriver privatlivspraksis for Quinyx AB og vores datterselskaber og tilknyttede
selskaber (samlet benævnt “Quinyx”, “vi”, “os” eller “vores”) i forbindelse med www.quinyx.com-websitet eller
et andet website, som vi ejer eller kontrollerer, og som offentliggør eller linker til denne Privatlivspolitik. Denne
Privatlivspolitik gælder også kontaktpersoner hos virksomheder, som er vores kunder eller potentielle kunder og
enkeltpersoner, som deltager i vores events (samlet benævnt “Tjenesten”), og de rettigheder og valg, som
enkeltpersoner har i relation til deres oplysninger.
Indholdsfortegnelse
● Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver
● Personoplysninger, som vi indsamler
● Sådan bruger vi dine personoplysninger
● Retsgrundlag for behandling
● Sådan deler vi dine personoplysninger
● Opbevaring
● Dine rettigheder og valg
● Andre websites, mobilapplikationer og tjenester
● Sikkerhedsprocedurer
● International overførsel af oplysninger
● Børn
● Dine rettigheder ifølge den californiske lov om forbrugeres privatliv
● Ændringer til denne Privatlivspolitik
● Sådan kontakter du os

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver
Quinyx AB er dataansvarlig for dine personoplysninger, som er omfattet af denne Privatlivspolitik i medfør af
den europæiske databeskyttelseslovgivning. Denne privatlivserklæring beskriver Quinyx' rolle som dataansvarlig
for personoplysninger. Quinyx’ rolle som databehandler er reguleret af gældende databehandlingsaftaler med
den respektive dataansvarlige.
Quinyx har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på dpo@quinyx.com.

Personoplysninger, som vi indsamler
Oplysninger, som du giver os. Personoplysninger om dig, som du giver os via Tjenesten eller på anden måde,
omfatter:

● Firma- og personlige kontaktoplysninger, som f.eks. dit for- og efternavn, din e-mailadresse og
postadresse, telefonnummer, stilling og virksomhedsnavn.
●

Profiloplysninger, som f.eks. dit brugernavn og din adgangskode, som du har valgt i forbindelse med
oprettelse af en onlinekonto hos os, dit billede, dine interesser og præferencer.

● Registreringsoplysninger, som f.eks. oplysninger i forbindelse med en tjeneste, en konto eller et event,
du tilmelder dig.

● Feedback eller korrespondance, som f.eks. oplysninger, som du giver os, når du kontakter os med
spørgsmål, feedback eller på anden måde kommunikerer med os online.
●

Demografiske oplysninger, som f.eks. din by, stat/kommune, bopælsland, postnummer og alder.

●

Økonomiske oplysninger, som f.eks. dine bankkontonumre eller betalingskortoplysninger.

●

Transaktionsoplysninger, som f.eks. oplysninger om betalinger til og fra dig og andre detaljer om
produkter og tjenester, som du har købt af os.

●

Brugsoplysninger, som f.eks. oplysninger om, hvordan du bruger Tjenesten og interagerer med os,
herunder oplysninger forbundet med indhold, som du uploader til hjemmesiderne eller på anden måde
giver os, og oplysninger, som du giver, når du bruger en af Tjenestens interaktive funktioner.

● Andre oplysninger, som vi indsamler, der ikke er nævnt specifikt her, men som vi bruger i
overensstemmelse med denne Privatlivspolitik, eller som på anden måde er videregivet på tidspunktet
for indsamlingen.
Oplysninger, som vi får fra sociale medieplatforme. Vi kan opretholde sider for vores virksomhed på sociale
medieplatforme, som f.eks. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube, Instagram og andre
tredjepartsplatforme. Når du besøger eller interagerer med vores sider på disse platforme, er
platformsudbyderens Privatlivspolitik gældende for dine interaktioner og deres indsamling, brug og behandling
af dine personoplysninger. Du eller platformene kan give os oplysninger via platformen, og vi vil behandle
sådanne oplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.
Oplysninger, som vi får fra andre tredjeparter. Vi kan få personoplysninger om dig fra tredjepartskilder. For
eksempel kan en forretningspartner dele dine kontaktoplysninger med os, hvis du har udtrykt interesse i at få
mere at vide om vores produkter eller tjenester, eller typen af produkter eller tjenester, som vi tilbyder. Vi kan
få dine personoplysninger fra andre tredjeparter, som f.eks. marketingpartnere, offentligt tilgængelige kilder og
dataleverandører.
Cookies og andre oplysninger, som indsamles automatisk
Vi, vores tjenesteudbydere og vores forretningspartnere kan automatisk logge oplysninger om dig, din computer
eller mobilenhed, samt aktivitet, der finder sted på eller via Tjenesten. De oplysninger, som kan indsamles
automatisk, omfatter din computers eller mobilenheds operativsystemtype og versionsnummer, producent og
model, unikke ID (som f.eks. Google Advertising ID eller Apple ID for Advertising), browsertype, skærmopløsning,
IP-adresse, det website du besøgte, før du browsede til vores website, generelle placeringsoplysninger som
f.eks. by, stat/kommune eller geografisk område; og oplysninger om din brug af og aktiviteter på Tjenesten, som
f.eks. sider eller skærme, du har set, hvor lang tid du har brugt på en side eller skærm, navigationsveje mellem
sider eller skærme, oplysninger om din aktivitet på en side eller skærm, besøgstidspunkter og besøgsvarighed.
Vores tjenesteudbydere og forretningspartnere kan indsamle denne type oplysninger over tid og på tværs af
tredjepartswebsites og mobilapplikationer.
På vores websider indsamles disse oplysninger ved hjælp af cookies, webbrowserens hukommelse (også kendt
som local shared objects, eller “LSO'er”), web beacons og lignende teknologier, og vores e-mails kan også
indeholde web beacons. Se vores Politik for cookies og andre teknologier for at få flere oplysninger.

Sådan bruger vi dine personoplysninger
Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål og som beskrevet andetsteds i denne Privatlivspolitik eller
på tidspunktet for indsamlingen:
Til at drive Tjenesten. Vi bruger dine personoplysninger til at:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

tilbyde, drive og forbedre Tjenesten
give oplysninger om vores produkter og tjenester
oprette og vedligeholde din brugerprofil på Tjenesten
muliggøre sikkerhedsfunktioner i forbindelse med Tjenesten, som f.eks. sende dig sikkerhedskoder via email eller SMS, og huske enheder, som du tidligere har brugt til at logge på
kommunikere med dig om Tjenesten, herunder ved at sende dig meddelelser, opdateringer,
sikkerhedsadvarsler samt supportmeddelelser og administrative meddelelser
kommunikere med dig om events eller konkurrencer, som du deltager i
forstå dine behov og interesser, og personliggøre din oplevelse med Tjenesten og vores kommunikation
tilbyde support og vedligeholdelse i forbindelse med Tjenesten
svare på dine forespørgsler, spørgsmål og feedback

Til forskning og udvikling. Vi analyserer brugen af Tjenesten med henblik på at analysere og forbedre Tjenesten
og udvikle nye produkter og tjenester, herunder ved at undersøge brugerdemografi og brug af Tjenesten.
Til at sende dig marketing- og reklamemeddelelser. Vi kan sende dig Quinyx-relaterede marketingmeddelelser
i den udstrækning, lovgivningen tillader det. Du har mulighed for at fravælge vores marketing- og
reklamemeddelelser som beskrevet i afsnittet Fravalg af marketing nedenfor.
Til at vise annoncer. Vi arbejder med reklamepartnere til at vise annoncer på Tjenesten. Disse annoncer leveres
af vores reklamepartnere og kan være målrettet på basis af din brug af vores Tjeneste eller din aktivitet andre
steder online. Du kan få mere at vide om dine valg i forbindelse med annoncer i afsnittet “Målrettet
onlinereklame” nedenfor.
Til at overholde lovgivningen. Vi bruger dine personoplysninger på en måde, som vi anser som nødvendig eller
passende for at leve op til gældende lovgivning, lovlige anmodninger og retlig proces, som f.eks. for at
respondere på administrative pålæg eller anmodninger fra offentlige myndigheder.
Til overholdelse af bestemmelser, forebyggelse af svig og af hensyn til sikkerheden. Vi kan bruge dine
personoplysninger og videregive dem til retshåndhævende, offentlige myndigheder og private på en måde, som
vi anser som nødvendig eller passende for at: (a) beskytte vores, dine eller andres rettigheder, privatliv,
sikkerhed eller ejendom (herunder ved at fremsætte og forsvare juridiske krav); (b) håndhæve de vilkår og
betingelser, som gælder for Tjenesten; og (c) beskytte mod, undersøge og forhindre svigagtig, skadelig,
uautoriseret, uetisk eller ulovlig adfærd.
Med dit samtykke. I nogle tilfælde beder vi specifikt om dit samtykke til at indsamle, bruge eller dele dine
personoplysninger, som f.eks. når det er foreskrevet ved lov.
Til at skabe anonyme oplysninger. Vi kan skabe anonyme oplysninger ud fra dine personoplysninger og andre
enkeltpersoners personoplysninger, som vi indsamler. Vi gør personoplysninger anonyme ved at fjerne
information, som gør, at de kan identificeres med dig. Vi kan bruge disse anonyme oplysninger og dele dem
med tredjeparter til vores lovlige erhvervsmæssige formål, herunder til at analysere og forbedre Tjenesten og
fremme vores forretning.

Vi bruger Hotjar for bedre at forstå vores brugeres behov og til at optimere denne tjeneste og
oplevelsen.
Se yderligere oplysninger i afsnittet 'Om Hotjar' på Hotjars supportsite .
Automatiske afgørelser og profilering. Vi kan bruge automatiske afgørelser vedrørende dine personoplysninger
i forbindelse med nogle tjenester og produkter, for eksempel kan Tjenesten komme med anbefalinger om
planlægningspræferencer med udgangspunkt i dine tidligere valg. Du kan anmode om en manuel gennemgang
af nøjagtigheden af en automatisk beslutning, som du ikke er tilfreds med, eller begrænse eller gøre indsigelse
mod en sådan automatisk afgørelse og/eller profilering ved at kontakte os på dpo@quinyx.com.

Retsgrundlag for behandling
Vi bruger udelukkende dine personoplysninger inden for lovens rammer. Vores retsgrundlag for behandling af
de personoplysninger, som er beskrevet i denne Privatlivspolitik, beskrives i nedenstående tabel.
Behandlingsformål (klik på linket for at få
flere oplysninger)

Retsgrundlag

Detaljer vedrørende hvert enkelt
behandlingsformål i listen herunder findes i
afsnittet ovenfor med overskriften “Sådan
bruger vi dine personoplysninger”.
Til at drive Tjenesten

Behandling er nødvendig for at opfylde den kontrakt, som
regulerer vores levering af Tjenesten eller for at tage skridt,
som du anmoder om før tilmelding til Tjenesten. Hvis vi ikke
har indgået en kontrakt med dig, behandler vi dine
personoplysninger på basis af vores legitime interesse i at
levere Tjenesten, som du besøger og efterspørger.

● Til at administrere events og
konkurrencer
● Til forskning og udvikling
● Til at sende dig marketingmeddelelser
● Til at vise annoncer
● Til at håndtere vores rekruttering og
behandle jobansøgninger
● Til overholdelse af bestemmelser,
forebyggelse af svig og af hensyn til
sikkerheden
● Til at skabe anonyme oplysninger
Til at overholde lovgivningen

Disse aktiviteter udgør vores legitime interesser. Vi bruger ikke
dine personoplysninger til disse aktiviteter, hvis konsekvensen
for dig går forud for vores interesser (medmindre vi har dit
samtykke hertil, eller det på anden måde er foreskrevet eller
tilladt ved lov).

Med dit samtykke

Behandling er baseret på dit samtykke. I de tilfælde hvor vi
henholder os til dit samtykke, har du til enhver tid ret til at

Behandlingen er nødvendig for at overholde vores juridiske
forpligtelser.

trække samtykket tilbage på den måde, som oplyses, når du
giver dit samtykke eller i Tjenesten.
Brug til nye formål. Vi kan bruge dine personoplysninger af årsager, som ikke er beskrevet i denne
Privatlivspolitik i tilfælde, hvor det er tilladt ved lov, og årsagen er forenelig med det formål, som vi har
indsamlet dem til. Hvis vi har behov for at bruge dine personoplysninger til et ikke-beslægtet formål, orienterer
vi dig og forklarer dig det gældende retsgrundlag.

Sådan deler vi dine personoplysninger
Vi deler ikke dine personoplysninger med tredjeparter uden dit samtykke, med undtagelse i følgende tilfælde
eller som beskrevet i denne Privatlivspolitik:
Tilknyttede selskaber. Vi kan dele dine personoplysninger med vores moderselskab, datterselskaber og
tilknyttede selskaber, til formål, som er i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.
Tjenesteudbydere. Vi kan dele dine personoplysninger med tredjepartsvirksomheder og enkeltpersoner, som
udbyder tjenester på vores vegne eller hjælper os med at drive Tjenesten (som f.eks. kundesupport, hosting,
analyse, e-mailudsendelse, marketing og databasehåndteringstjenester). Disse tredjeparter må kun bruge dine
personoplysninger som anvist eller godkendt af os og på en måde, som stemmer overens med denne
Privatlivspolitik, og må ikke bruge eller videregive dine oplysninger til andre formål.
Tredjepartsplatforme og sociale medienetværk. Hvis du har tilladt features eller funktioner, som forbinder
Tjenesten til en tredjepartsplatform eller et socialt medienetværk (f.eks. ved at logge på Tjenesten med din
konto hos tredjeparten ved at videregive din API-nøgle eller lignende adgangs-token til Tjenesten til en
tredjepart eller på anden måde ved at linke din konto hos Tjenesten til en tredjeparts tjenesteydelser), kan vi
videregive de personoplysninger, som du har godkendt, at vi deler. Vi kontrollerer ikke tredjepartens brug af
dine personoplysninger.
Professionelle rådgivere. Vi kan videregive dine personoplysninger til professionelle rådgivere, som f.eks.
advokater, bankrådgivere, auditorer og forsikringsselskaber, efter behov som led i de professionelle
tjenesteydelser, som de leverer til os.
Til overholdelse af bestemmelser, forebyggelse af svig og af hensyn til sikkerheden. Vi kan dele dine
personoplysninger til overholdelse af bestemmelser, forebyggelse af svig og af sikkerhedsårsager som beskrevet
ovenfor.
Forretningsoverførsler. Vi kan sælge, overføre eller på anden måde dele noget af eller hele vores forretning
eller nogle af eller alle vores aktiver, herunder dine personoplysninger, i forbindelse med en
forretningstransaktion (eller potentiel forretningstransaktion), som f.eks. virksomhedsafhændelse, fusion,
konsolidering, opkøb, reorganisering eller salg af aktiver, eller i tilfælde af konkurs eller likvidation. Vi vil i et
sådant tilfælde træffe rimelige foranstaltninger for at kræve, at modtageren overholder denne Privatlivspolitik.

Opbevaring
Vi opbevarer personoplysninger i så lang tid, som det er nødvendigt til at opfylde de formål, som vi indsamlede
oplysningerne til, herunder til at imødekomme juridiske og regnskabsmæssige krav eller rapporteringskrav, til at
fremsætte eller forsvare juridiske krav eller med det formål at forhindre svig.
For at fastlægge den passende opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi højde for mængden, typen og
følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade som følge af uautoriseret brug eller

videregivelse af dine personoplysninger, formålet med behandling af dine personoplysninger, og om vi kan nå
disse mål på andre måder, samt de gældende juridiske krav. Du kan finde flere oplysninger om bestemte
opbevaringsperioder her.
Nogle oplysninger anonymiseres og bruges til tjenesteudvikling. Når du fravælger en type kontakt fra os, vil dine
personoplysninger ikke længere blive brugt til dette formål.

Dine rettigheder og valg
Dine rettigheder
Du kan bede os om at udføre følgende handlinger hvad angår de personoplysninger, som vi har om dig:
●
●
●
●
●
●

Adgang. Informere dig om vores behandling af dine personoplysninger og give dig adgang til dine
personoplysninger.
Korrigere. Opdatere eller korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger.
Slette. Slette dine personoplysninger.
Overføre. Overføre en maskinlæsbar kopi af dine personoplysninger til dig eller en tredjepart efter dit
valg.
Begrænse. Begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Gøre indsigelse. Gøre indsigelse mod vores legitime interesser som basis for vores behandling af dine
personoplysninger, som har konsekvenser for dine rettigheder.

Du kan fremsende disse anmodninger via e-mail til dataprivacy@quinyx.com, kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver på dpo@quinyx.com eller på vores postadresse anført nedenfor. Vi kan bede om
bestemte oplysninger fra dig til bekræftelse af din identitet og behandling af din anmodning. Gældende ret kan
kræve eller tillade, at vi afviser din anmodning. Hvis vi afviser din anmodning, fortæller vi dig hvorfor under
hensyntagen til juridiske begrænsninger.
Hvis du vil indgive en klage vedrørende vores brug af dine personoplysninger eller vores svar på dine
anmodninger angående dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på
dpo@quinyx.com eller via kontaktoplysningerne herunder. Du kan finde din databeskyttelsesmyndighed her.
Dine valg
Du kan finde flere oplysninger om dine valg i bestemte situationer her.

Sikkerhedsprocedurer
Dine personoplysningers sikkerhed er vigtig for os. Vi anvender en række organisatoriske, tekniske og fysiske
sikkerhedsforanstaltninger beregnet til at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler. Du kan læse mere
om informationssikkerheden hvad angår vores Tjeneste her:
https://enjoy.quinyx.com/hubfs/iGoMoon2017/PDFs/Quinyx_Information_Security.pdf?t=1523976583623. Vi
kan til enhver tid ændre vores databeskyttelsespraksis efter eget skøn.

International overførsel af oplysninger
Vi har hovedsæde i Sverige og driver virksomhed i USA. Herudover har vi tjenesteudbydere i USA og andre lande,
og dine personoplysninger kan blive overført til USA eller andre områder, der ligger uden for din/dit
stat/kommune eller land, hvor privatlivslovgivningen muligvis ikke beskytter så godt som loven i din/dit
stat/kommune eller land.

Hvis vi overfører dine personoplysninger ud af Europa til et land, som Europa-Kommissionen ikke anser for at
give et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, vil overførslen blive udført:
● I henhold til modtagerens overholdelse af standardkontraktbestemmelser eller bindende
virksomhedsregler;
● I henhold til samtykke fra den enkeltperson, som personoplysningerne vedrører; eller
● Som på anden vis tilladt ved gældende europæisk eller national lovgivning.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om den særlige mekanisme, som vi
bruger, når vi overfører dine personoplysninger ud af Europa.

Børn
Tjenesten er ikke beregnet til, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra personer under 16 år. Hvis en
forælder eller værge bliver bekendt med, at hans eller hendes barn har givet os oplysninger uden
forælderens/værgens samtykke, bør denne kontakte os. Vi sletter sådanne oplysninger fra vores arkiver så
hurtigt som praktisk muligt. Vi opfordrer forældre med bekymringer i denne henseende til at kontakte os.

Dine rettigheder ifølge den californiske lov om forbrugeres privatliv
I medfør af "California Civil Code section 1798.83" er personer med bopæl i Californien berettiget til at anmode
os om en erklæring, som gør rede for de kategorier af personoplysninger om kunder, som vi deler med vores
tilknyttede selskaber og/eller tredjeparter til marketingformål, og som indeholder kontaktoplysninger om
sådanne tilknyttede selskaber og/eller tredjeparter. Hvis du er bosiddende i Californien og ønsker en kopi af
denne erklæring, bedes du sende en skriftlig anmodning til os pr. brev til Quinyx AB (556704-4580), Vattugatan
17, 111 52 Stockholm, Sverige. Din anmodning skal indeholde ordlyden "Your California Privacy Rights" og
omfatte dit navn, gadenavn, by, stat/kommune og postnummer. Vi påtager os intet ansvar for beskeder, som
ikke er mærket eller sendt korrekt, eller som ikke indeholder fuldstændige oplysninger.

Ændringer til denne Privatlivspolitik
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne Privatlivspolitik til enhver tid. Hvis vi foretager væsentlige
ændringer til Privatlivspolitikken, giver vi dig besked ved at opdatere datoen for denne Privatlivspolitik og
offentliggøre den på Tjenesten. Vi kan også orientere om ændringer på andre måder, som vi mener med rimelig
sandsynlighed kan nå dig, som f.eks. via e-mail (hvis du har en konto, hvor vi har dine kontaktoplysninger) eller
på anden måde gennem Tjenesten.

Sådan kontakter du os
Du kan sende eventuelle spørgsmål eller kommentarer til denne Politik eller privatlivspraksis til
dataprivacy@quinyx.com. Du kan også skrive til os pr. post på:
Quinyx AB (556704-4580)
Vattugatan 17
111 52 Stockholm, Sverige

