FUR Bryghus´s betingelser for udsendelse af nyhedsbreve
Tak for din interesse for vort nyhedsbrev
Ved din tilmelding accepterer du nærværende vilkår for vores behandling af dine
personoplysninger.
Ved din tilmelding accepterer du at modtage nyhedsbreve fra os:
FUR Bryghus Aps.
Knudevej 3
7884 Fur
Hvis du har spørgsmål, ønsker at tilbagetrække dit samtykke eller andet, er du altid velkommen
til at kontakte os på info@furbryghus.dk, så vil vi tage hånd om din forespørgsel hurtigst muligt.
Nyhedsmails vil indeholde nyheder om:
•
•
•
•

Produktnyheder
Eventnyheder
Restaurant- og rundvisningstilbud
Messeinformationer og nyt om bryggeriet

Personoplysninger og hvad vi bruger dem til?
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev afgiver du mailadresse og navn. Vi anvender disse
oplysninger for at kunne udsende nyhedsbrevet til dig og gøre indholdet personligt.
Oplysninger om din brug af nyhedsbrevene – herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang
tid de er åbne, hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes og om der klikkes på links opsamles af
vores it-system i anonymiseret form. Disse oplysninger bruger vi til at forbedre vores service, så
vi i endnu højere grad kan målrette og tilpasse indholdet efter modtagernes interesser.
Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er
persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.
Vi ønsker med vores nyhedsbrev at skabe interesse om vores virksomhed.
Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk visse informationer vedrørende din
enhed (computer, mobil, tablet osv.) heriblandt din webbrowser, tidszone og nogle af de cookies
der er på din enhed. Derudover indsamler vi information omkring de sider, du besøger, og
hvilke sider der refererede dig, og eventuelt hvilke søgetermer du brugte for at komme her.
Denne information kalder vi ”Enhedsinformation”.
Vi bruger følgende teknologier til at indsamle Enhedsinformation:

”Cookies” er datafiler, som bliver placeret på din enhed eller computer og ofte har de et
anonymt og unikt ID. For mere information omkring cookies, og hvordan du slår dem helt fra,
besøg http://www.allaboutcookies.org
Ydermere, når du tilmelder dig nyhedsbrevet på Hjemmesiden, indsamler vi din e-mail-adresse.
Vi henviser til denne type information som værende ”Kontaktinformation”.
Når vi omtaler ”Personlig Information” i denne Privatlivspolitik, henvises der både til
Enhedsinformation og Kontaktinformation.
Hvordan bruger vi din personlige information - deling af dine personlige informationer?
Vi bruger Google Analytics til at forstå, hvordan vores besøgende bruger Hjemmesiden. Der
bruges IP-maskering, hvilket betyder, at hverken vi eller Google har adgang til din IP-adresse,
og derfor er det ikke Personlig Information. Du kan læse mere om, hvordan Google bruger dine
Personlige Informationer, og hvordan IP-maskeringen foregår her:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Du kan også slå Google Analytics helt fra på tværs af hjemmesider her:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Track mig ikke
Vær opmærksom på, at vi ikke ændrer Hjemmesidens dataindsamling og brugstilfælde, når vi
ser en ”Track Mig Ikke”-indikation (Do Not Track) fra din browser.
Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger opbevares, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Ved frameldelse
slettes oplysningerne hos os og vores databehandler.
Videregivelse
Vi benytter os af MailChimp som platform til at udsende nyhedsbreve fra. MailChimp må derfor
anses som en databehandler. Læs mere om vores overførselsgrundlag under næste punkt.
Overførsel af oplysninger til 3. lande
Da vi bruger MailChimp, der er placeret i USA, som platform til udsendelse af nyhedsbreve,
overføres dine oplysninger dermed til et land uden for EU / EØS.
Vi kan oplyse, at MailChimp er medlem af Privacy Shield-ordningen, og det danner derfor
overførselsgrundlaget for vores overførsel af dine personoplysninger til MailChimp.
Læs mere her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v.
Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jfr. nærmere
persondataforordningens artikel 16.
Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os og vores databehandler (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) jfr. persondataforordningens artikel 17. Denne ret kan du
udøve ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og vi sørger for at underrette vores databehandler
(såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) om at oplysningerne skal slettes, hvis
du framelder dig nyhedsbrevet.
Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere
persondataforordningens artikel 18.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
jfr. persondataforordningens artikel 21. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine
oplysninger til direkte markedsføring.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se
www.datatilsynet.dk.

