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Indledning
Din personlige integritet er vigtig for os. Vi vil have, at du skal føle dig tryg og vide, at vi håndterer dine personlige oplysninger på en ansvarsfuld måde, uanset hvorfor du
har kontakt med os. I denne privatlivspolitik finder du generel information om, hvordan vi håndterer personlige oplysninger og følger gældende lovgivning. Vi forklarer
også, hvilke rettigheder du har hos Jaguargruppen, og hvordan du kan bruge dem.
Sådan behandler vi dine personlige oplysninger
Hvad er en personlig oplysning, og hvad indebærer en behandling af personlige oplysninger?
En personlig oplysning er information, der direkte eller indirekte kan identificere en fysisk levende person. Eksempler på personlige oplysninger er navn, adresse,
telefonnummer og e-mailadresse, men oplysninger som IP-nummer eller brugeradfærd i kombination med andre oplysninger, der kan bruges til at identificere dig, er også
personlige oplysninger. En behandling af personlige oplysninger omfatter enhver håndtering af personlige oplysninger, fx indsamling, viderebringelse, analyse, registrering
og lagring.
Hvem har ansvaret for dine personlige oplysninger?
Jaguargruppen A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger og har ansvaret for, at denne behandling sker på en lovlig og rigtig måde.
Hvordan får Jaguargruppen fat i dine personlige oplysninger?
• Når du tilmelder dig Jaguargruppens nyhedsbrev og/eller Jaguarmagasinet.
• Når du registrerer dig som kunde hos Jaguargruppens forhandlere.
• Når du deltager i konkurrencer, der arrangeres af Jaguargruppen og/eller Jaguarmagasinet.
Hvilke kategorier af personlige oplysninger behandler vi?
Jaguargruppen behandler de oplysninger, der afgives til os, fx navn, e-mailadresse, adresse og/eller andre oplysninger, du har afgivet til os, eller oplysninger, der er
nødvendige for, at vi skal kunne opfylde vores forpligtelser over for dig.
Hvorfor behandler Jaguargruppen oplysninger om dig?
Jaguargruppen har brug for dine personlige oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde og/eller abonnent. For at yde en god service, tilbyde
en velfungerende tjeneste og foretage kundeundersøgelser for at kunne forbedre din oplevelse. For at kunne håndtere og administrere dine spørgsmål i vores
kundeservice.
Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Dine personlige oplysninger bruges af en kvalificeret medarbejder hos Jaguargruppen samt af vores samarbejdspartnere. Vi udleverer ikke oplysninger, hvis vi ikke er nødt
til det på grund af krav i andre love og forordninger, myndigheders beslutninger eller for at beskytte vores rettigheder eller tredje parts rettigheder.
Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?
Jaguargruppen gemmer dine personlige oplysninger, så længe du er kunde hos Jaguargruppen og/eller abonnent.
Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?
Jaguargruppen værner om din integritet. Derfor arbejder vi løbende med at træffe alle de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der i de enkelte
situationer kræves for at beskytte dine personlige oplysninger samt på anden måde sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
Hvilke rettigheder har du som kunde og/eller abonnent?
Kort sagt indebærer det, at du som registreret skal få information om dine personlige oplysninger, og hvordan de behandles, samt have kontrol over dine egne oplysninger.
Hvis du vil vide, hvilke personlige oplysninger vi behandler om lige netop dig, kan du kræve at få et registerudtræk. Det er vigtigt, at vi kan sikre, at vi udleverer
oplysningerne til den rigtige person. Derfor skal din anmodning være skriftlig, underskrevet af dig og indeholde oplysninger om navn og personlige oplysninger. En skriftlig
anmodning om at få et registerudtræk skal sendes til Jaguargruppen, Roskildevej 239, 4100 Ringsted. Hvis dine oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan
du til enhver tid kontakte Jaguargruppen og kræve at få dem rettet. Du kan kræve, at Jaguargruppen sletter dine personlige oplysninger uden ugrundet ophold. Da blokerer
vi, i den udstrækning det er muligt, brugen af dine personlige oplysninger til de formål, du ikke længere ønsker at være en del af. Du har ret til at kræve, at behandlingen af
dine personlige oplysninger begrænses.
Overføring til tredje land
Jaguargruppen overfører kun personlige oplysninger til lande uden for EU/EES, hvis landet har et såkaldt tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ifølge EU eller EU-kommissionen,
eller hvis dette er særligt angivet i forbindelse med, at du afgiver dine personlige oplysninger til os.
Cookies
En cookie er data, der sendes fra et websted og lagres lokalt i besøgerens browser, når vedkommende besøger et websted. Når den besøgende besøger samme websted
igen, kan de data, der er gemt i cookien hentes op og meddele webstedet om den besøgendes tidligere aktiviteter.
Vi bruger cookies for at gøre det nemmere at analysere trafik på jaguargruppen.com og skabe en bedre brugeroplevelse. Det kan fx indebære, at vi gemmer information
om de besøgendes landevalg, information om tidligere besøg på jaguargruppen.com samt hvilke sider, der er blevet besøgt på jaguargruppen.com.
Ved at besøge jaguargruppen.com godkender du, at vi indsamler information om dine besøg ved hjælp af cookies. Hvis du ikke godkender, at vi bruger cookies på denne
måde, bør du ændre din browsers indstillinger til ikke at acceptere cookies. Du kan også til enhver tid vælge at slette cookie-filer, der er blevet placeret hos dig. Læs mere i
hjælpeafsnittet, der vedrører cookies i din browser.
Hvornår opdateres denne privatlivspolitik?
Opdateringer af denne privatlivspolitik sker løbende på vores hjemmeside.
Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personlige oplysninger. Jaguargruppen, kupe@jaguargruppen.com
Du kan også besøge www.datatilsynet.dk for generel information om dine rettigheder i forbindelse med personlige oplysninger.

