Fortrolighedspolitik
Effektiv fra: 25 maj 2018
1. Indledning
Pleo Technologies ApS, CVR: 36538686 ( ”Pleo”, "os", "vi", eller "vores") driver Pleo.io hjemmesiden,
Pleo web-applikationen, Pleo mobil-appen og Pleo Prepaid MasterCard® ( "Tjenesten"). I det omfang
persondata deles inden for gruppens selskaber (”Pleo koncernen”) repræsenterer denne
Fortrolighedspolitik også Pleo koncernens politik i forhold til dit privatliv og sikkerheden af dine
persondata.
Hos Pleo tager vi dit privatliv alvorligt. Ved at besøge vores hjemmeside, downloade vores app,
anmode om vores Pleo Mastercard eller bruger vores tjenester, accepterer du praksis og
retningslinjerne i dette dokument (herefter benævnt "Fortrolighedspolitik"), så brug derfor venligst et
par minutter til at læse det igennem omhyggeligt.
2. Formål
Denne Fortrolighedspolitik har til formål at give dig nogle nyttige oplysninger om vores brug og
behandling af dine persondata og til at hjælpe dig med at forstå de rettigheder, du har i forbindelse
med dine persondata.
Denne Fortrolighedspolitik informerer dig om vores politikker vedrørende indsamling, brug og
videregivelse af persondata, når du bruger vores service.
Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger med nogen, undtagen som beskrevet i denne
Fortrolighedspolitik.
Med mindre andet er anført i denne Fortrolighedspolitik, anvendes begreber i denne
Fortrolighedspolitik med samme betydning som i vores Vilkår og Betingelser, der er tilgængelige på
https://www.pleo.io/da/legal/.

3. Hvad er persondata?
Persondata er bredt defineret af EU-Persondataforordningen (“GDPR”) og omfatter alle former for
oplysninger, der direkte eller indirekte kan identificere en fysisk person. Det betyder, at navn, adresse,
telefonnummer, betragtes persondata, samt at logdata, krypterede data eller andre former for
elektronisk id såsom en IP-adresse også kan klassificeres som persondata, hvis de kan forbindes til
en fysisk person.

4. Hvad er behandling af persondata?
Behandling af persondata er tilsvarende defineret meget bredt af europæisk lov og omfatter næsten
enhver handling udført i relation til persondata - for eksempel indsamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, tilpasning, overførsel eller sletning.

1/12

5. Hvad omfatter denne Fortrolighedspolitik?
Denne Fortrolighedspolitik vedrører data, hvor Pleo er 'dataansvarlig' - med andre ord, hvor vi
beslutter de formål og processer, hvormed persondata behandles.
Denne politik dækker ikke persondata, som behandles på vegne af vores kunder - de juridiske aftaler,
der vedrører denne behandling kan findes på https://www.pleo.io/da/legal/ - se Vilkår og Betingelser,
samt med vores Data Processing Agreement som vi opfordrer vores kunder til at underskrive og
returnere til os.

6. Hvis persondata behandler Pleo?
6.1 Repræsentanter for kunder og Pleo brugere
Pleo er også den dataansvarlige i forhold til persondata på både Pleo konto-administratorer samt Pleo
brugere, når de accepterer en konto-administrators' invitation til Pleo og aktiverer deres Pleo profil.
6.2 Direktører, bestyrelsesmedlemmer, reelle ejere og andre personer, der er omfattet af Pleo’s
kend-din-kunde (KYC) politik
Pleo er dataansvarlig for persondata, der indsamles når vores kunder registrerer sig til vores tjenester
og i løbet af registreringsprocessen skal give oplysninger om deres virksomhed i relation til
overholdelse af hvidvaskloven.
6.3 Potentielle kunder
Pleo er ligeledes den dataansvarlige for repræsentanter for potentielle kunder, som er enten
besøgende, der indsender persondata gennem en formular på vores website, på anden måde
kontakter os via vores kundesupport eller personer, der kunne være interesseret i vores tjenester
og/eller produkter, hvis oplysninger, vi har indsamlet fra andre kilder, f.eks. Facebook, LinkedIn eller
lignende.
6.4 Kundeemner
En BDR (Business Development Representative) medarbejder kontakter i nogle situationer specifikke
kundeemner, der forventes at have være interesserede i en demonstration og/eller prøveperiode med
en Pleo tjeneste. I dette tilfælde vil en begrænset mængde persondata behandles af Pleo for at kunne
tilbyde denne demonstration og besvare eventuelle spørgsmål, kundeemnerne måtte have om vores
tjenester.
6.5 Besøgene på Pleo’s hjemmeside og personer som kommunikerer via webchat, e-mail eller
telefon support
Pleo behandler nogle persondata på personer, som besøger vores hjemmeside, især sporings- og
adfærdsmæssige detaljer såsom lokaliseringsdata, adfærdsmønstre, personlige præferencer,
IP-nummer, cookie-ID'er, samt ID’er på enheder som du kan benyttes til vores tjenester og
hjemmesider. Endvidere styrer Pleo persondata om enkeltpersoner, der kommunikerer med vores
team enten via webchat, e-mail eller telefon support.

7. Typer af data, hensigt med databehandling og lovgrundlag for databehandling
7.1 Repræsentanter for kunder og Pleo brugere
Typer af persondata, vi kan behandle
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●
●

Identifikationsoplysninger: fx. identifikationsnummer, ID eller tilsvarende
Kontaktinformation: fx. navn, adresse, telefonnummer, foto, e-mail eller tilsvarende

For eksisterende kunder:
● Sporings- og adfærdsmæssige detaljer: fx. lokaliseringsdata, adfærdsmønstre, personlige
præferencer, IP-nummer, cookie-id'er, ID’er på enheder som du bruger til at benytte vores
tjenester og hjemmesider

Formålet med databehandling

Retsgrundlag for databehandling

For at levere vores tjenester og produkter.

Overholde gældende love og forfølge Pleos
legitime interesser

For at bekræfte din identitet og behandle
dine persondata.

Overholde gældende love og forfølge Pleos
legitime interesser

For at fastslå, udøve og forsvare juridiske
krav eller gældsinddrivelse.

Overholde gældende love og forfølge Pleos
legitime interesser

For at overholde interne procedurer.

Forfølge Pleos legitime interesser

Til kundeanalyse, administration af Pleo's
tjenester, intern drift, herunder fejlfinding,
dataanalyse, udvikling og information
vedrørende produktforbedringer, test,
forskning og statistiske formål.

Forfølge Pleos legitime interesser

For at sikre, at indholdet præsenteres på
den mest effektive måde for dig og din
elektroniske enhed.

Forfølge Pleos legitime interesser

For at forhindre misbrug af Pleo's tjenester
som en del af vores bestræbelser på at
holde vores tjenester sikre.

Forfølge Pleos legitime interesser
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For at udføre risikoanalyse, risikostyring
bekæmpelse af svig.

Forfølge Pleos legitime interesser

For at give dig information, nyheder og
markedsføringsmateriale om vores tjenester
og lignende.

Forfølge Pleos legitime interesser

7.2 Direktører, bestyrelsesmedlemmer, reelle ejere og andre personer, der er omfattet af Pleos
kend-din-kunde (KYC) politik
Kategorier af persondata, vi behandler:
● Identifikationsoplysninger: fx. identifikationsnummer , id eller tilsvarende
● Kontakt information: fx. navn, adresse, telefonnummer, e-mail eller tilsvarende
● Oplysninger relateret til lovkrav: fx. kundelegitimation og krav vedrørende hvidvaskning af
penge

Formålet med databehandling

Retsgrundlag for databehandling

For at levere vores tjenester og produkter.

Overholde gældende love og forfølge Pleos
legitime interesser

For at bekræfte din identitet og behandle
dine persondata.

Overholde gældende lovgivning.

For at etablere, udøve eller forsvare et
retskrav eller indsamlingsprocedurer.

Overholde gældende love og forfølge Pleos
legitime interesser

For at overholde interne procedurer

Overholde gældende love og forfølge Pleos
legitime interesser

For at forhindre misbrug af Pleos tjenester
som en del af vores bestræbelser på at
holde vores tjenester sikre.

Overholde gældende love og forfølge Pleos
legitime interesser
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For at udføre risikoanalyser, forpligtelser
forebyggelse af svig og risikostyring,
forsikringsrisici og overholde
kapitalkravene.

Overholde gældende love og forfølge Pleos
legitime interesser

For at overholde gældende love, såsom
hvidvaskloven, samt øvrige politikker der er
udstedt af vores samarbejdspartnere og
relevante kortsystemer.

Overholde gældende love og forfølge Pleos
legitime interesser

7.3 Potentielle kunder, besøgende på hjemmesiden eller enkeltpersoner, der kommunikerer via
webchat, e-mail eller ringer til vores support
Kategorier af persondata, vi kan behandle
● Kontaktinformation: fx. navn, adresse, stilling, virksomhedens telefonnummer, e-mail eller
tilsvarende
For eksisterende kunder, der besøger vores hjemmeside:
● Sporings- og adfærdsmæssige detaljer: fx. lokaliseringsdata, adfærdsmønstre, personlige
præferencer, IP-nummer, cookie-id'er, ID’er på enheder som du bruger til at benytte vores
tjenester og hjemmesider

Formålet med databehandling

Retsgrundlag for databehandling

For at bekræfte din identitet og behandle
dine persondata.

Samtykke (hvis oplysninger er sendt til
Pleo), overholde gældende lovgivning og
forfølge Pleos legitime interesser

For at levere og markedsføre vores
tjenester og/eller produkter til dig.

Forfølge Pleos legitime interesser

For at levere den støtte som du søger fra
os.

Forfølge Pleos legitime interesser
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7.4 Kundeemner
Kategorier af persondata, vi kan behandle:
● Kontaktinformation: fx. navn, adresse, stilling, virksomhedens telefonnummer, e-mail eller
tilsvarende

Formålet med databehandling

Retsgrundlag for databehandling

For at bekræfte din identitet og verificere
om du kunne være interesseret i Pleo
tjenesten.

Overholde gældende lovgivning og forfølge
Pleos legitime interesser

For at levere og markedsføre vores
tjenester og/eller produkter til dig.

Forfølge Pleos legitime interesser

For at besvare eventuelle spørgsmål om
vores ydelser.

Forfølge Pleos legitime interesser

8. Hvilke persondata indsamler Pleo fra tredjeparter?
Vi behandler persondata indsamlet fra udvalgte tredjeparter såsom relevante myndigheder, andre
finansielle institutioner, leverandører af oplysninger og fra offentligt tilgængelige kilder, herunder
folkeregistre, virksomhedsregistre, tilsynsmyndigheder, samt tjenester såsom LinkedIn. Endvidere i
forbindelse med behandling af betalinger, vil vi indsamle oplysninger fra tredjeparter såsom banker og
udbydere af betalingstjenester.
Andre eksterne ressourcer, hvorfra vi kan indsamle oplysninger er sanktionslister, registre fra
kreditvurderingsbureauer og andre kommercielle informationsudbydere med oplysninger om fx reelle
ejere og politisk udsatte personer.
9. Måder vi aldrig vil benytte din persondata
Vi vil aldrig bruge dine persondata til andre formål end dem, der er anført i denne Fortrolighedspolitik.
Den eneste undtagelse er, hvis vi får dit skriftlige samtykke eller informerer dig om et nyt formål til
databehandling, der også er i overensstemmelse med det oprindelige formål, samt er i
overensstemmelse med gældende love og regler.
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Vi vil ikke dele persondata med tredjeparter for dem at bruge til deres egne markedsføringsformål
uden at sikre, at det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi sælger ikke dine persondata til tredjeparter.
10. Automatiske individuelle afgørelser
Pleo foretager ikke i for nuværende nogen behandling, der er defineret som rent automatiske,
individuelle afgørelser, herunder profilering efter databeskyttelsesforordningen (“GDPR”), der har
retlig virkning eller på anden lignende måde særligt berører dig.
11. Politik vedrørende deling af data med tredjeparter
Pleo Group
Vi kan dele persondata med selskaber, der er del af Pleo koncernen med samme hensigter som
anført i denne Fortrolighedspolitik.
Tredjepartstjenester
Vi kan videregive din persondata for at identificere dig og udføre en opgave eller aftale med
virksomheder, som vi samarbejder med for at levere og udføre vores tjenester. Disse tjenester
omfatter, men er ikke begrænset til: Sikre identifikationssystemer, dataregistrer i det relevante land og
mellem parterne i det finansielle system såsom banker.
Vores samarbejdspartnere (fx. banker) og relevante kortsystemer kan også i visse tilfælde behandle
dine persondata i forbindelse med deres egen risikostyring og forebyggelse af svig.
Tredjeparter, der er databehandlere
Nogle af de tredjeparter, med hvilke persondata deles, er ligeledes databehandlere. En databehandler
er en part, der behandler persondata på vores vegne og i henhold til vores instrukser.
Vi samarbejder med særligt udvalgte leverandører, som omfatter behandling af persondata på vegne
af os. Som eksempler kan nævnes leverandører af IT-udvikling, vedligeholdelse, serverhosting,
markedsføring og kundesupport.
Når vi deler dine persondata med databehandlere deler vi dem kun med formål der er forenelige med
de formål vi har indsamlet oplysningerne på baggrund af (såsom udførelse af en kontrakt). Vi
kontrollerer alle databehandlere og sikrer at de kan sørge for tilstrækkelige garantier i relation til
sikkerhed og fortrolighed om persondata. Vi har skriftlige aftaler med alle databehandlere hvor de
garanterer sikkerhed og fortrolighed om persondata de behandler på vores vegne og begrænsninger i
forhold til overførsler til tredjelande.
Tredjeparter, der er dataansvarlige
Nogle af de tredjeparter, som vi deler persondata med er uafhængige dataansvarlige. Det betyder, at
Pleo ikke dikterer, hvordan disse data behandles. Eksempler på sådanne dataansvarlige er
myndigheder, kortsystemer og andre finansielle institutioner. Når dine data deles med uafhængige
dataansvarlige er det deres datapolitikker og persondatabehandling principper, der er gældende.
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IDT Financial Services Limited ( "IDT") er udstederen af Pleo-kortet, som er tilknyttet din Pleo-konto.
Derfor er IDT en fælles databehandler af nogle af dine persondata, som vedrører og er nødvendige
for administration og drift af Pleo kortet. En kopi af IDT’s Fortrolighedspolitik kan findes på
http://www.idtfinance.com/privacypolicy.pdf.
Myndigheder
Pleo oplyser persondata til myndigheder i det omfang vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det.
Sådanne myndigheder inkluderer skattemyndigheder, politimyndigheder, inddrivelsesmyndigheder og
tilsynsmyndigheder i relevante lande. Pleo kan ligeledes blive bedt om at give kompetente
myndigheder oplysninger om din brug af vores tjenester, f.eks. skattemyndigheder som påbudt ved
lov, hvilket kan indeholde persondata såsom dit navn, adresse og information om transaktioner med
kort behandlet af os på dine vegne gennem brug af vores tjenester.
12. Dataoverførsler uden for EØS
Hvis persondata overføres til et tredjeland, dvs. et land uden for Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde ( ”EØS”) vi alle gældende love i forbindelse med en sådan overførsel blive
overholdt, herunder at sørge for, at dine persondata opbevares sikkert og at passende
sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at sikre, at der opnås tilstrækkelig beskyttelse.
Pleos grundlag for dataoverførslen er brugen af standardkontraktbestemmelserne. Du kan få adgang
til et eksemplar af de relevante EU-modelklausuler, der bruges af os til dataoverførsler ved at gå til
www.eur-lex.europa.eu og søge efter 32010D0087.
I det omfang, at persondata overføres til tjenesteudbydere i USA, baseres sådanne dataoverførsler
desuden i udgangspunktet på standardkontraktbestemmelser og EU-USA Privacy Shield. Hvis du vil
vide mere om Privacy Shield, som er en aftale om beskyttelse af persondata mellem EU og USA, kan
du læse her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data -transfers-uden-eu / EU og
USA-privacy-shield_en eller https://www.privacyshield.gov/welcome
13. Sikkerhed og integritet
Pleo tager datasikkerhed seriøst.
De tekniske og organisatoriske foranstaltninger Pleo har implementeret, er designet til at opnå et
sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til den risiko, der er forbundet med vores
databehandlingsaktiviteter. Pleo har især fokus på risikoen for utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab,
forandring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til dine persondata, herunder adgangskontrol
til lokaliteter, faciliteter, systemer og data, offentliggørelseskontrol, inputkontrol, jobkontrol,
rådighedskontrol og adskillelseskontrol.
Pleo er PCI-DSS certificeret og er derfor derfor pålagt at efterleve alle kravene sat af PCI Security
Standards Council. For at få mere information om de forskellige krav til PCI Security Standards
Council læs venligst mere her: https://www.pcisecuritystandards.org
14. Opbevaring af persondata
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Pleo begrænser sig til ikke at behandle persondata i en længere periode, end det er nødvendigt for at
opfylde formålet med databehandlingen som anført i denne Fortrolighedspolitik. Vi beholder kun dine
persondata for at sikre opfyldelse af vores juridiske og regulatoriske krav. Dine persondata bliver
anonymiseret eller slettet når de ikke længere er relevante for de formål de blev indsamlet for.
Hvis Pleo gemmer dine data til andre formål end af overholdelsen af , såsom hvidvaskning af penge
formål, bogføring og regulatoriske kapitalkrav, gemmes disse data kun hvis det er nødvendigt og/eller
bemyndiget af love og regler for de respektive formål.
Forpligtelser for lagring af data vil variere inden for Pleo koncernen afhængig af gældende lokal
lovgivning.
Nedenfor ses eksempler på de opbevaringsperioder, som Pleo efterlever:
●
●
●

Forebyggelse, opdagelse og efterforskning af hvidvask, terrorfinansiering og bedrageri:
Minimum fem (5) år efter afslutning af forretningsforbindelsen.
Bogføringslovgivning: Fem (5) år
Detaljer om udførelsen af en aftale: Op til ti (10) år efter afsluttet kundeforhold til at forsvare
mod mulige krav.

Se nedenfor for eksempler på bevaringsforpligtelser vi efterlever:
Ovenstående eksempler har et forklarende formål og tilbageholdelsestiden kan variere fra land til
land.
15. Dine rettigheder
Da Pleo behandler nogle af dine persondata er det vigtigt, at du kender dine rettigheder i henhold til
EU-persondataforordningen.
Bemærk, at der er undtagelser fra disse rettigheder, således at adgang kan nægtes f.eks hvor Pleo er
juridisk forhindret i at udlevere data.
Dine rettigheder i forbindelse med persondata:
Ret til at blive informeret
Du har retten til at blive informeret om hvordan Pleo behandler Personoplysninger om dig. Dette
gøres gennem denne Fortrolighedspolitik. Du kan dog altid kontakte os hvis du har yderligere
spørgsmål.
Ret til adgang
Du har ret til at få adgang til de persondata, som opbevares om dig. I den forbindelse kan du modtage
en kopi af dine persondata. For yderligere kopier, forbeholder vi os ret til at opkræve et rimeligt gebyr
baseret på vores administrative omkostninger. For at udøve denne ret, bedes du kontakte os som
anført nedenfor. Bemærk, at de fleste persondata, som Pleo behandler om dig, er synlig for dig i din
Pleo-konto.
Denne ret betyder, at du har ret til at:
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●
●
●

modtage bekræftelse på hvilke persondata vi behandler om dig
få adgang til dine persondata, og
modtage supplerende information (der svarer til den information der gives i denne
Fortrolighedspolitik).

Bemærk venligst at Pleo kan være nødt til at bede dig om at komme med yderligere information om
dig selv for at vi kan identificere dig og håndtere forespørgslen på en effektiv og sikker måde. Dette vil
kan omfatte, at vi skal verificere en underskrevet kopi af et gyldigt ID til identifikation af dig.
Ret til berigtigelse
Vi sikrer at forkerte eller ufuldstændige persondata slettes eller berigtiges. Du har ret til berigtigelse af
ukorrekte eller ufuldstændige persondata vi har om dig.
Ret til sletning af dine persondata (”Retten til at blive glemt”)
Du har ret til at sletning, hvis:
● persondata ikke længere er nødvendig for de formål den blev indsamlet eller behandlet for
(og ingen nye lovlige formål findes)
● din pågældende situation giver dig ret til at gøre indsigelse mod behandling på grundlag af
legitime interesser (se nedenfor) og der ikke er en berettiget grund til fortsat behandling
● det lovlige grundlag for behandlingen er dit samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage, og
ingen andre lovlige grundlag findes,
● behandling af dine persondata har været ulovlig, eller
● der er en juridisk forpligtelse for Pleo til at slette dine persondata
Bemærk venligst at vi på baggrund af lovgivningen i den finansielle sektor i mange tilfælde er
forpligtet til at bevare persondata om dig under og efter dit kundeforhold eksempelvis for at overholde
en lovmæssig forpligtelse eller hvor behandling foretages for at håndtere juridiske krav. Dette betyder
at Pleo beholder alle”kend-din-kunde”-oplysninger i den periode hvor relevante hvidvaskregler
foreskriver det.
Ret til at begrænse behandlingen af dine persondata
Du har ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine data (hvilket betyder, at de
persondata kun kan holdes af os og må kun anvendes til begrænsede formål), hvis:
● de persondata vi har om dig er unøjagtige
● behandlingen er ulovlig og du beder os om at begrænse brugen af din persondata i stedet for
at slette den
● Pleo ikke længere har behov for persondataene til behandling i overensstemmelse med det
oprindelige formål, men hvis der fortsat er behov for den for at fastslå, udøve eller forsvare
juridiske krav, eller
● du har gjort indsigelse mod behandlingen under henvisning til at det juridiske grundlag for den
legitime interesse er ugyldig og Pleo afventer afklaring af dette forhold.

Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata
Hvor det lovlige grundlag for behandlingen af dine oplysninger er Pleos legitime interesse, har du ret
til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger hvis:
● du kan vise at dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder i forhold til dine
personoplysninger vejer tungere end Pleos interesse i at behandle dine personoplysninger,
eller
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●

Pleo behandler dine personoplysninger for direkte markedsføringsformål, inklusive, men ikke
begrænset til profilering

Det betyder at Pleo vil ophøre med en sådan behandling med mindre vi
● påviser tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser,
rettigheder og friheder, eller
● kræver personoplysningen for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske rettigheder.

Hvis du vælger at gøre indsigelse mod videre behandling af dine personoplysninger, som beskrevet i
denne Privatlivspolitik, beder vi dig være opmærksom på at vi muligvis ikke kan levere Tjenesterne du
har bedt om og derfor muligvis må opsige relevante aftaler med dig, se i de relevante betingelser for
mere information. Desuden kan vi muligvis fortsætte med at behandle dine personoplysninger af
andre legitime grunde, såsom at opfylde en aftale med dig, for at beskytte vores interesser i relation til
juridiske retlige anliggender og for at opfylde vores juridiske forpligtelser.
Hvis du har modtaget markedsføring fra os, kan du til enhver gøre indsigelser mod markedsføringen
ved at kontakte os på dpo@pleo.io eller fravælge ved at følge instruktionerne i
markedsføringsmaterialet.
Ret til dataportabilitet
Du har retten til dataportabilitet:
● for personoplysninger du har givet til os, og
● hvis det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er opfyldelsen af en
kontrakt eller samtykke.
Pleo sender dig en kopi af dine data i et almindeligt brugt maskinlæsbart format til dig eller en
person/organisation anvist af dig, hvor det er teknisk muligt og hvor udøvelsen af denne ret af dig ikke
påvirker andres rettigheder eller frihedsrettigheder.
16. Hvordan du udøver dine rettigheder
Send os en e-mail på dpo@pleo.io og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe.
Du kan også altid kontakte os ved at sende et brev til Pleo Technologies ApS, Att: Data Protection
Officer, Skelbækgade 2, 1717 København V, Danmark.
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du indgive en klage til eller
kontakte den danske databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet), ved dt@datatilsynet.dk eller
Borgergade 28, 1300 København K, Danmark, tlf. +45 33 19 32 00. Du kan også anlægge sag ved de
ordinære domstole, hvis du mener dine rettigheder er blevet tilsidesat.
17. Cookies
Cookies er tekstfiler lagret på din computer for at indsamle standardinternetloginformation og
besøgendes brug af hjemmesiden og for at samle statistiske rapporter om hjemmesideaktiviteter. Du
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kan indstille din browser til ikke at acceptere cookies. Dog vil visse hjemmesiders funktioner i nogle få
tilfælde som konsekvens heraf ikke virke optimalt.
Pleos hjemmeside bruger cookies til at skelne dig fra andre brugere af vores hjemmeside. Dette
hjælper os med at levere en god oplevelse til dig, når du browser vores hjemmeside og giver os også
mulighed for at forbedre vores hjemmeside. For detaljeret information om de cookies vi bruger og
formålet vi bruger dem med se vores Cookiepolitik på https://www.pleo.io/da/legal.
18. Tredjepartshjemmesider og -tjenester
Vores hjemmesider og tjenester kan fra tid til anden indeholde links til tredjepartshjemmesider, der
ikke kontrolleres af Pleo. Hvis du besøger disse hjemmesider eller bruger disse tjenester, vær da
venligst opmærksom på, at denne Fortrolighedspolitik ikke gælder for tredjeparters databehandling og
vi opfordrer dig til grundigt at undersøge hvordan disse tredjeparter behandler persondata før du
bruger deres hjemmesider og tjenester.
19. Ændringer i denne Fortrolighedspolitik
Pleo arbejder kontinuerligt på at forbedre og udvikle vores tjenester, produkter og hjemmesider,
hvilket kan medføre ændringer til denne Fortrolighedspolitik fra tid til anden. Pleo ønsker ikke at
mindske dine rettigheder under denne Fortrolighedspolitik eller under gældende databeskyttelseslove
i de jurisdiktioner vi opererer i. Hvis ændringerne er væsentlige, vil vi sørge for en mere fremtrædende
meddelelse, når vi er forpligtet til at gøre det under gældende lovgivning. Gennemgå venligst denne
Fortrolighedspolitik fra tid til anden for at holde dig opdateret om ændringer.
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