Cookie- og privatlivspolitik

1. DATAANSVARLIG
”Afgiftsportal” er dataansvarlig og eftersom vi behandler personoplysninger, har vi valgt at
lave denne privatlivspolitik, således at du er informeret om, hvilke personoplysninger vi
gemmer om dig, hvad disse personoplysninger bruges til og hvordan du kan få slettet disse
personoplysninger, hvis du skulle ønske dette.
1.1 Kontaktoplysninger:
Afgiftsportal ApS
Pakhustorvet 4, 6000 Kolding, Danmark.
CVR: 35 46 97 96
Telefon: 70 25 24 14
E-mail: info@afgiftsportal.dk
Hjemmeside: www.afgiftsportal.dk
2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLES OG HVORDAN
2.1 Automatisk indsamlede personoplysninger
Når du anvender Afgiftsportal hjemmesiden, indhenter og behandler Afgiftsportal følgende
personoplysninger om dig: Din IP-adresse, oplysninger om din browser og oplysninger om
din færden på vores hjemmeside. Sådanne oplysninger indsamles blandt andet ved brug af
cookies (se mere herom i afsnit 4 nedenfor).
2.2 Oplysninger du selv afgiver
2.3

I tillæg til de oplysninger, der opsamles automatisk, behandler vi også de personoplysninger, som
du selv giver til os – for eksempel i forbindelse med:
 Oplysninger du deler med os via sociale medier
 Oplysninger sendt på e-mail
 Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre
 Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer
Sådanne oplysninger omfatter: Navn, alder, adresse, e-mailadresse, finansielle oplysninger, pas,
kørekort og CPR-nummer (CPR-nummer behandles alene, når du samtykker hertil)
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3 ANVENDELSE OG OPBEVARING AF INDSAMLEDE DATA
3.1 Formål med indsamlingen
Afgiftsportal indsamler og behandler dine personoplysninger med det formål at opfylde
sine forpligtelser i henhold til forhåndsvurderingen og værdifastsættelsen, herunder til
brug for generel kunderådgivning og administration af forhåndsvurderingen og
værdifastsættelsen.
De indsamlede personoplysninger anvendes yderligere til at gøre vores hjemmeside så
brugervenlig som muligt samt til markedsføringsmæssige indsatser, når du har
samtykket hertil.
3.2 Opbevaring
Medmindre andet følger af lov, opbevarer vi alene dine personoplysninger i 5 år,
hvilket er den årrække, hvor SKAT kan efterregulere en værdifastsættelse. Oplysninger,
der gemmes i cookies, slettes i overensstemmelse med afsnit 4 nedenfor.
3.3 Videregivelse af oplysninger
I det omfang det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen, vil
Afgiftsportal videreformidle dine personoplysninger til tredjeparter, herunder til
Afgiftsportals finansierings- og samarbejdsparter.

4 RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
4.1 Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik,
fordi det er nødvendigt for:
 at beregne en forhåndsvurdering og/eller værdifastsættelse til dig, herunder for at
levere de varer og den service, som du har bedt om samt håndtere dine betalinger
og forespørgsler,
 at overholde vores retlige forpligtelser, herunder i forbindelse med
regnskabsaflæggelse og bogføring, eller at forfølge vores legitime interesse i at
besvare din henvendelse,
4.2 Vi behandler også dine personoplysninger, når du har givet samtykke hertil,
eksempelvis for at kommunikere med dig om særlige tilbud, reklamemateriale, og
andre nyheder om Afgiftsportal.
5 INDSIGT I OG KORREKTION AF DINE PERSONOPLYSNINGER
5.1 Under visse forudsætninger har du følgende rettigheder i henhold til
databeskyttelseslovgivningen:
 retten til at modtage en kopi af de personoplysninger som vi har indsamlet om dig
og til at videregive denne kopi til en anden dataansvarlig,
 retten til at få slettet, opdateret eller berigtiget de personoplysninger som vi har
indsamlet om dig,
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retten til at begrænse behandlingen af de personoplysninger som vi har indsamlet
om dig,
retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger som vi har
indsamlet om dig,
retten til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, som danner grundlag for
behandlingen af dine personoplysninger, og
retten til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

6 COOKIES
6.1 Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres og gemmes i din browser for at kunne genkende
din computer ved tilbagevendende besøg.
Stort set alle websites anvender cookies. De ligger på din egen computer som en hjælp
til dig selv, idet de bruges til, at du nemt kan finde de websteder, hvor du har været,
igen. Oftest hjælper den med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at
brugeroplevelsen kan blive forbedret. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for
at kunne levere en bestemt service på hjemmesiden.
Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder
bl.a. information om brugerindstillinger, login, og hvordan hjemmesiden benyttes.
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies og slette
eksisterende cookies fra din harddisk. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du
nægter cookies, kan der være funktionaliteter på vores hjemmeside, som ikke virker.
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at
indsamle data via cookies.
6.2 Cookietyper og deres formål:
Vi anvender følgende former for cookies:
 Nødvendige cookies: Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar
ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre
områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse
cookies.
 Statistiske cookies: Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de
besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger
anonymt.
 Marketing cookies: Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af
websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den
enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.
6.3 Vores brug af cookies
Nedenfor kan du se en samlet oversigt over hvilke cookies, Afgiftsportal bruger:
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Navn

Udbyder

Formål

__cfduid

zopim.com

CookieConsent

Afgiftsportal.dk

PHPSESSID [x2]

Afgiftsportal.dk

_at.hist.#

Afgiftsportal.dk

_ga

Afgiftsportal.dk

_gat

Afgiftsportal.dk

_gid

Afgiftsportal.dk

AWSALB

zopim.com

collect

googleanalytics.com

__atuvc

Afgiftsportal.dk

__atuvs

Afgiftsportal.dk

Anvendes af
indholds-netværket
Cloudflare til at
identificere betroet
webtrafik.
Gemmer brugerens
cookie-samtykketilstand for det
aktuelle domæne.
Bevarer
brugertilstand på
tværs af
sideforespørgsler.
Anvendes af den
sociale delingstjeneste AddThis til
at gemme brugerens
historik ved brug af
AddThis
delingsfunktion
Registrerer et unikt
ID, der anvendes til
at føre statistik over
hvordan den
besøgende bruger
hjemmesiden.
Anvendes af Google
Analytics til at drosle
hastigheden på
antallet af
forespørgsler til
serveren
Registrerer et unikt
ID, der anvendes til
at føre statistik over
hvordan den
besøgende bruger
hjemmesiden.
Afventer
Bruges til at sende
data til Google
Analytics om den
besøgendes enhed og
adfærd. Sporer den
besøgende på tværs
af enheder og
marketingkanaler.
Opdaterer tæller på
en hjemmesides
sociale
delingsfunktioner.
Sørger for at
brugeren ser den
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Udløb

Type

1 år

HTTP Cookie

1 år

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Persistent

HTML Local
Storage

2 år

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

6 dage

HTTP Cookie

Session

Pixel Tracker

1 år

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

_at.cww

Afgiftsportal.dk

ads/ga-audiences

google.com

fr

facebook.com

IDE

doubleclick.net

loc

addthis.com

test_cookie

doubleclick.net

tr

facebook.com

uvc

addthis.com

opdaterede tæller,
hvis de deler en side
med den social
delings-tjeneste
AddThis.
Anvendes af den
sociale delingstjeneste AddThis
Anvendes af Google
AdWords til at
gentage annoncer for
besøgende, der
sandsynligvis vil
konvertere til kunder
baseret på den
besøgendes
onlineadfærd på
tværs af websteder.
Anvendes af
Facebook til at levere
forskellige reklametjenester, herunder
realtids-bud fra
tredjepartsannoncører.
Anvendes af Google
DoubleClick til at
registrere og
rapportere om
hjemmesidebrugerens
handlinger efter at
have set eller klikket
på en af annoncørens
annoncer. Formålet
er at måle effekten af
en annonce samt at
målrette annoncer til
brugeren.
Geolocation, bruges
til at hjælpe udgivere
med at vurdere hvor
brugere, der deler
information med
andre, geografisk er
placeret (statsniveau)
Anvendes til at tjekke
om brugerens
browser understøtter
cookies.
Afventer
Registrerer hvor ofte
den sociale
delingstjeneste
AddThis møder
samme bruger.
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Persistent

HTML Local
Storage

Session

Pixel Tracker

3 mdr.

HTTP Cook

1 år

HTTP Cookie

1 år

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Session

Pixel Tracker

1 år

HTTP Cookie

xtc

addthis.com

zte#

Afgiftsportal.dk

__adjust_70206925_942

Afgiftsportal.dk

Registrerer brugerens
delinger af indhold
via sociale tjenester.
Gemmer et Zopim
Live Chat ID der
genkender en enhed
fra besøg til besøg og
i løbet af en chat
session.
Afventer

1 år

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

6.4 Slet eller slå cookies fra i browseren
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du
finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom
på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.
Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det
afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette
cookies i dem alle.

6.5 Nedenfor finder du vejledninger til, hvordan du fjerner cookies i de forskellige
browsere:
Vejledninger til at fjerne cookies i de forskellige Internet Explorer versioner
Vejledning til at fjerne cookies i Safari 5.1 (MAC OS)
Vejledning til at fjerne cookies i Google Chrome
Vejledning til at fjerne cookies i Mozilla Firefox

7. SIKKERHED
Interne regler og procedurer
Vi tager din sikkerhed alvorligt og vil altid sikre, at de nødvendige tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte dine
personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling samt undergang, tab,
ændring, misbrug eller offentliggørelse. Ved brud på datasikkerheden vil du blive
underrettet hurtigst muligt.
8. VERSION
Denne cookie- og privatlivspolitik er senest ændret d. 3. oktober 2018.
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