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Hvem vi er 

Nettstedsadressen vår er: https://aquagain.dk. 

Behandlingsansvarlig 

Aquagain Folding Smed A/S 
Vælding Bjergvej 4 
6650 Brørup 
CVR-nr. 54249616 
Telefon: +45 75 38 13 30  

 

Personvernerklæring 

For at vi skal kunne gi deg et oversiktlig, brukervennlig og relevant nettsted bruker vi teknologi som kan samle 
inn, behandle og sortere informasjon om hvordan du og andre besøkende bruker nettstedet vårt. 

Vi samler inn informasjon om deg og din atferd for å forbedre brukeropplevelsen din, med målrettede 
budskap/relevant markedsføring. Vi bruker også informasjonen til å videreutvikle nettstedet vårt og den 
generelle måten vi formidler våre budskap på. 

I det følgende kan du lese om informasjonen vi samler inn, hvordan vi behandler den og hva du gjør dersom du 
har spørsmål om retningslinjene. 

Vi samler ikke inn informasjon som ikke er beskrevet i personvernerklæringen vår eller informasjon som kan 
spores tilbake deg uten å oppgi hvordan du kan unngå det. 

Når du bruker www.aguagain.dk, godtar du vårr retningslinjer for informasjonskapsler og 
personvernerklæring. 

Andre vilkår for bruk av www.aguagain.dk finner du nederst i retningslinjene for informasjonskapsler og 
personvernerklæringen. 

2: Beskrivelse av behandling 

Formål 1 

Nettsideoptimalisering og profilering 
a) Optimalisering av brukeropplevelsen på www.aguagain.dk: Vi samler inn informasjon om deg når du bruker 
nettstedet vårt. Denne informasjonen bruker vi til å optimalisere brukeropplevelsen på nettstedet vårt, på 
våre medieplattformer og for de tjenestene vi tilbyr. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer for 
informasjonskapsler nedenfor. 

b) Markedsføring: Personopplysninger brukes til markedsføringsformål, herunder å målrette vår 
kommunikasjon med deg på bakgrunn av dine interesse- og fokusområder samt sende deg relevant 
markedsføring i form av bl.a. E-poster/nyhetsbrev hvis du har meldt deg på dette. Vi utleverer eller selger ikke 
den enkelte brukers opplysninger til annonsører, men bruker informasjonen til å tegne en profil av leserne. 
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Aquagain samler således inn informasjon om deg på tre måter: 

• Opplysninger direkte fra deg som du selv gir 
• Opplysninger vi samler inn automatisk 
• Opplysninger fra nettkilder som er offentlig tilgjengelige, herunder sosiale medier 

Vi kan samle inn opplysninger som: 

• Navn 
• Adresse 
• Geografi 
• E-post 
• Telefonnummer 
• IP-adresse 
• Informasjonskapsler 

eller andre opplysninger du selv velger å oppgi. 

Opplysninger vi samler inn automatisk: 

• Når du besøker nettstedet vårt, samler vi automatisk inn opplysninger om din atferd og navigering på 
nettstedet 

• Når du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt, samler vi inn opplysninger du selv gir samt opplysninger 
vi automatisk samler inn om din atferd 

• Når du samhandler med innholdet vårt, samler vi automatisk inn opplysninger om deg, datamaskinen 
din og din atferd 

Med innhold menes: 

• Annonser, innlegg eller meldinger på sosiale medier samt Google sine tjenester 
• Våre nyhetsbrev 
• Blogginnlegg 
• Sider på nettstedet vårt 

Behandlingsgrunnlag 
Vi behandler personopplysningene dine som beskrevet, basert på følgende grunnlag: 
GDPR artikkel 6.1.f om nødvendig forfølgelse av våre legitime interesser, inkludert: 

• Markedsføring 
• Optimalisering av nettstedet 

Mottakere 
Vi kan dele opplysningene dine med: 
Leverandører, inkludert IT-leverandører eller markedsføringsbyråer, som vi samarbeider med for å 
optimalisere brukeropplevelsen din hos Aquagain. 

Lagring 
Vi beholder personopplysninger så lenge det er nødvendig til de ovennevnte formålene. 
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• Alle generelle opplysninger slettes senest 3 år etter innsamling 
• Informasjonskapsler slettes i henhold til våre retningslinjer for informasjonskapsler 

Formål 2 
Påmelding på e-poster og nyhetsbrev 

Personopplysninger brukes til markedsføringsformål, inkludert å målrette og forbedre vår kommunikasjon 
med deg på bakgrunn av dine interesse- og fokusområder, inkludert ved utsendelse av nyhetsbrev og/eller e-
poster. 

Kategorier av personopplysninger 
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg: 

a) Generelle personopplysninger som navn, e-post, adresse 
b) Opplysninger om din atferd i e-poster og nyhetsbrev 

Kilder 
Vi samler inn opplysninger fra følgende kilder 

• Direkte fra deg 
• E-postprogramvare som brukes til utsendelse og analyse 

Behandlingsgrunnlag 
Vi behandler personopplysningene dine som beskrevet, basert på følgende behandlingsgrunnlag: 

• GDPR artikkel 6.1.a om samtykke 

Mottakere 
Vi kan dele opplysningene dine med markedsføringsbyråer vi samarbeider med for å optimalisere 
brukeropplevelsen din hos Aguagain. 

Lagrin 
Vi lager personopplysningene dine så lenge det er nødvendig til de nevnte formålene og inntil 2 år etter at du 
har trukket tilbake ditt samtykke til å motta e-post eller nyhetsbrev. 

Formål 3 
Øvrige henvendelser 
Generelle henvendelser til Aquagain. 

Kategorier av personopplysninger 
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg 

• Generelle personopplysninger som navn, e-post, telefonnummer og andre relevante opplysninger 
henvendelsen din gjelder for 

Kilder 
Vi samler inn opplysninger fra følgende kilder: 



Side 4 av 7 | Aquagain | Personvernerklæring 

 Aquagain Folding Smed A/S      ♦      Vælding Bjergvej 4      ♦      6650 Brørup      ♦      www.aquagain.dk      ♦      Tlf.: +45 7538 1330      ♦      CVR no.: 54249616 

• Direkte fra deg 

Behandlingsgrunnlag 
Vi behandler personopplysningene dine som beskrevet, basert på følgende behandlingsgrunnlag: 

• GDPR-artikkel 6.1.f (Nødvendig for å ivareta våre legitime interesser, inkludert: 
 – Besvarelse av henvendelser) 

• GDPR artikkel 6.1.B (Nødvendig for å oppfylle avtalen med den registrerte). 

Mottakere 
Vi deler opplysninger med følgende mottakere: 

• Ingen 

Lagring 
Vi beholder personopplysninger så lenge det er nødvendig til de ovennevnte formålene. 

• Inntil 6 måneder fra det endelige svaret på henvendelsen. 

3: Overføringer til land utenfor EU/EØS 

Vi kan i spesielle tilfeller overføre personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS (USA og Canada). 
Overføringer til disse tredjelandene vil kun skje til spesifikke formål, som nevnt i avsnitt 2, og vi vil alltid sikre 
at nødvendige garantier er på plass hvis det skjer en overføring til et land utenfor EU/EØS. 
Overføringene vil finne sted under Privacy Shield-ordningen som er inngått mellom Europa og USA. 
Overføringer til Canada vil skje i samsvar med kommisjonens standardkontrakter som publisert av 
kommisjonen eller andre kontrakter som er godkjent av kompetente myndigheter. Du kan få en kopi av 
overføringsgrunnlaget ved å kontakte oss på +45 75 38 13 30. 

4: Dine rettigheter 

Du har følgende rettigheter: 

• Du har rett til å be om innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger. 
• Du har også rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine og få begrenset 

behandlingen av personopplysningene dine. 
• Spesielt har du ubetinget rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger som 

brukes i direkte markedsføring. 
• Hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, har du rett til å 

tilbakekalle samtykket ditt når som helst. Tilbakekallingen din vil ikke ha betydning for lovligheten av 
behandlingen som gjøres før du tilbakekaller samtykket ditt. 

• Du har rett til å motta personopplysningene du selv har oppgitt i et strukturert, vanlig brukt og 
maskinlesbart format (dataportabilitet). 

• Du kan alltid sende inn en klage til en personvernmyndighet, f.eks. Datatilsynet. 

Du kan benytte deg av rettighetene dine ved å kontakte oss på tlf. +45 75381330. 
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Det kan være betingelser eller begrensninger til disse rettighetene. Det er derfor ikke sikkert at du f.eks. har 
rett til dataportabilitet i det konkrete tilfellet – dette avhenger av de konkrete omstendighetene i forbindelse 
med behandlingsaktivitetene. 

Sist oppdatert: 7. april 2022 

Retningslinjer for informasjonskapsler 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler, og nedenfor vil vi beskrive hvilke informasjonskapsler som 
brukes, til hvilke formål de brukes og hvordan du kan unngå og slette informasjonskapsler. 

1: Informasjonskapsler 
 
En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din for å identifisere datamaskinen din ved 
tilbakevendende besøk. En informasjonskapsel kan inneholde tekst, tall eller f.eks. en dato, men ingen 
personopplysninger lagres i informasjonskapslene våre. En informasjonskapsel er ikke et program og kan ikke 
inneholde virus. 

Når du besøker nettstedet vårt, mottar du automatisk én eller flere informasjonskapsler. 

2: Så lenge lagres informasjonskapsler 
 
Forskjellige informasjonskapsler har forskjellig levetid, avhengig av funksjonen til de enkelte 
informasjonskapslene. Når en informasjonskapsel når sin fastsatte levetid, sletter den seg selv. Ved hvert nye 
besøk på nettstedet blir alle informasjonskapsler fornyet. 

3: Slik unngår og sletter du informasjonskapsler 
 
Hvis du ikke ønsker å lagre informasjonskapsler på datamaskinen din, kan du velge å ikke motta 
informasjonskapsler og slette informasjonskapsler som ligger på harddisken din. 

Som bruker bør du imidlertid være klar over at nettstedet ikke vil fungere 100 % optimalt hvis du sletter eller 
blokkerer informasjonskapsler. 

Slik sletter du informasjonskapslene dine: 
 
Klikk her for: Veiledning for å slette informasjonskapsler på iPhone, iPad og andre Apple-enheter 
Klikk her for: Veiledning for å slette informasjonskapsler på telefoner med operativsystemet Android 

Hvis du vil finne ut mer om hvordan du sletter og blokkerer informasjonskapsler, kan du lese her 

4: Hva informasjonskapsler brukes til på www.aquagain.dk 
 
For å finne ut hvem som besøker nettstedet vårt bruker vi informasjonskapsler til å føre demografisk og 
brukerrelatert statistikk. På denne måten får vi mulighet til å tilpasse og lage innhold og tjenester som passer 
til dine og andre brukeres interesser og ønsker. 

https://support.apple.com/da-dk/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=da
http://minecookies.org/cookiehandtering/
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4.1: Tredjeparts informasjonskapsler – Google Analytics 
 
Brukerrelatert statistikk samles inn via informasjonskapselen analytics.js. Ingen personopplysninger 
registreres. Informasjonskapselen samler inn opplysninger om plasseringen til enheten din basert på IP-
adressen, hvilke sider du besøker på www.aguagain.dk og hvor lenge du er på dem. Denne informasjonen 
bruker vi til å optimalisere www.aguagain.dk og gi deg den beste mulige opplevelsen. Vi bruker systemer fra 
Google Analytics. 

Hvis du ønsker å velge bort informasjonskapsler fra Google Analytics, kan du gjøre det her: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

4.2: Andre tredjeparts informasjonskapsler 

Nettstedet vårt bruker en rekke tredjepartstjenester. Disse tjenestene bruker noen ganger også 
informasjonskapsler. Du kan velge å avvise tredjeparts informasjonskapsler i nettleseren din. Se veiledning i 
avsnitt 3 «Slik unngår og sletter du informasjonskapsler». Hvis du velger å blokkere tredjeparts 
informasjonskapsler, kan det være funksjoner du ikke kan bruke. 

Det er mulig å dele tilbud fra våre samarbeidspartnere på Facebook. I forbindelse med denne handlingen 
settes en informasjonskapsel av Facebook. Denne informasjonskapselen holder styr på hvilke av våre tilbud 
som deles på Facebook. 

I forbindelse med nettbaserte reklamekampanjer settes det tredjeparts informasjonskapsler for å måle 
brukernes atferd. 

Egne informasjonskapsler 

Navn Formål Tid 

Økt 
Husker for eksempel informasjonen du har lagt 
inn i et skjema, så du slipper å skrive dem inn 
igjen. 

30 dager 

Hurtigbuffer Innholdet på siden lagres i nettleseren din, slik at 
siden kan lastes inn raskere. 

Helt til 
nettleseren 
avsluttes 

Aksept av 
informasjonskapsler 

Holder oversikt over om du har akseptert bruken 
av informasjonskapsler på siden 30 dager 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Tredjeparts informasjonskapsler 

Navn Formål Tid 

Google 
Analytics 

Samler inn informasjon om brukeratferd, tid du har vært på siden, 
hvilke sider du har besøkt m.m. Dataene er anonyme og ingen 
personopplysninger samles inn. Informasjonskapselen brukes til å 
optimalisere nettstedet for å forbedre brukervennligheten. 

30 
minutter 
til 2 år 
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