
 

 

Persondatapolitik hos Get Ajour 
Generelle oplysninger 
 
Get Ajour 
Ringvej 9 
2970 Hørsholm 
CVR nr.: 20843144 
Telefon: 20686934 

Email: info@getajour.dk    

 

Persondatapolitikken har til formål at fastlægge klare retningslinjer for Get Ajours måde at 
behandle data på.    

Persondatapolitikken beskytter personlige oplysninger ved at regulere Get Ajours brug af de 
oplysninger som du stiller til rådighed, når du bruger websitet www.kronborgstories.com. 
Get Ajour er forpligtet til at beskytte alle brugeres fortrolige oplysninger, når disse er 
online.  

Get Ajour respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, 
som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og 
forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. 

Samtykke 

Du giver dit samtykke til, at vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger i 
overensstemmelse med denne persondatapolitik, både når du tilmelder dig vores 
nyhedsbrevsservice med din email og når du benytter dig af denne hjemmeside. Vi 
forpligter os til at placere en regelmæssigt opdateret udgave af persondatapolitikken  
på hjemmesiden.  

Hvis du ikke kan acceptere persondatapolitikken, bedes du undlade at benytte denne 
hjemmeside. 

Oplysninger vi indsamler 

Get Ajour kræver, at abonnenter af både portal og nyhedsbrev afgiver deres personlige 
oplysninger, i form af email, som er nødvendige for at vi kan sende ønskede e-mails og 
produkter til disse abonnenter. Get Ajour indsamler kun de personoplysninger, der er 
nødvendige (f.eks. e-mailadresse og navn) for at levere den ydelse, som du efterspørger.  
Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste 
formål. 

www.kronborgstories.com


Hvem vi deler oplysningerne med 

Personoplysninger afgivet på www.kronborgstories.com videregives kun til: 

• internt brug;
• udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med

henblik på at levere varer eller serviceydelser (eks. nyhedsbrev, købte varer eller
kurser), som du har bestilt via www.kronborgstories.com, www.getajour.dk,
www.værdifortællinger.dk eller www.getajourforlag.dk. Vi benytter
betalingsmodulet Stripe.com, det sociale medie Instagram samt
nyhedsbrevstjenesten Mailchimp.dk og ved køb på vores side(r) krypteres og
administreres alle dine oplysninger i overensstemmelse med de påkrævede
sikkerhedsforanstaltninger og lovkrav.

Get Ajour sælger, distribuerer eller lejer ikke dine personlige oplysninger til tredjepart ud 
medmindre loven kræver det. Vær opmærksom på, at du selv aktivt skal uploade billeder 
eller andet til hjemmesidens instagram-feature – og at du dermed selv er ansvarlig for 
deling af dette materiale. Get Ajour vedligeholder feedet – og vil fjerne indhold der virker 
stødende eller på anden vis injurierende på hjemmesidens målgruppe og modtagere.  

Oplysninger til statistik & forbedringer 

For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmesider fører vi statistik over, hvordan 
brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. 
til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. 

Get Ajour anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik. Google kan videregive 
informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører 
opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på 
www.kronborgstories.com og fremgår af http://www.google.com/privacy.html 

Samarbejdspartnere / betroede tredjemænd 

Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer 
og behandler personoplysninger på Get Ajours vegne i henhold til denne datapolitik og den 
gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. 

• Mailchimp
• Instagram
• Schlebaum (vores hjemmesideleverandør)
• Stripe
• Google Analytics
• Dandomain

Se databehandleraftale med Google her: 

Google Analytics DPA 

www.kronborgstories.com
www.getajour.dk
www.v�rdifort�llinger.dk
www.getajourforlag.dk
http://www.google.com/privacy.html
https://business.safety.google/adsprocessorterms/


Links 

Get Ajours hjemmesider indeholder links til andre hjemmesider. Vær venligst opmærksom 
på, at Get Ajour ikke er ansvarlig for fortrolighed eller indhold på sådanne andre 
hjemmesider, og at Get Ajour derfor ikke påtager sig noget ansvar i forhold til andre 
hjemmesider. Derudover godkender Get Ajour ikke noget produkt eller nogen service, der 
optræder på nogen tredjeparts hjemmeside. Du bør selv udvise forsigtighed og undersøge 
reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger på sådanne hjemmesider. 

Cookies 

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev og 
andre tjenester, anvender www.kronborgstories.com og vores andre hjemmesider cookies.  

Når du besøger denne hjemmeside, modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du 
ikke ønsker at modtage dem, kan du klikke på http://minecookies.org/cookiehandtering for 
at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der 
ligger på din harddisk.  

For hvert besøg på hjemmesiden - uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie - registrerer 
vi brugerens type af browser, styresystemet, værten (host) og webadresser på de sider, der 
ønskes adgang til. Disse data bliver brugt i et samlet og anonymt skema for statistisk analyse 
om den generelle brug af hjemmesiden. 

Hvad er en cookie? 
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved 
tilbagevendende besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din 
browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller for eksempel en dato, men der er ingen 
personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde 
virus.  

Opbevaring af cookies 
De cookies, der er sendt til dig fra denne hjemmeside, vil blive opbevaret i højst 24 måneder 
fra sidste gang du var inde på siden. Hver gang du genbesøger vores hjemmeside, bliver 
perioden forlænget. De pågældende cookies bliver derfor opbevaret i højst 24 måneder fra 
dit seneste besøg på vores portal.  

Hvorfor bruger vi cookies? 
Vi bruger cookies for at fastlægge, hvem der besøger vores website, samt til at føre 
demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse 
og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og andre brugeres 
interesser og ønsker.  

www.kronborgstories.com
http://minecookies.org/cookiehantering


Cookies fra vores samarbejdspartnere 
Her kan du se en oversigt over, hvilke samarbejdspartnere, der sender cookies via vores 
hjemmesider – og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores 
hjemmesider:  

• Facebook/Instagram
• Google
• Mailchimp

Disse cookies bliver ikke anvendt til registrering af personoplysninger. Data kan videregives 
til tredjeparter i anonymiseret form med det formål at målrette markedsføring og opnå 
bedre viden om brugerne. Oplysninger kan også videregives til tredjeparter, hvis dette 
kræves i medfør af myndighedskrav.  

Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken 

Get Ajour forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets 
fred. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi 
bruger dine personoplysninger, kan du altid kontakte os på info@getajour.dk  




