Skandinavisk Motor Co. A/S
cookiepolitik
Oplysninger om cookies og lignende teknologier og den tilknyttede
behandling af personoplysninger
1. Introduktion
Velkommen til hjemmesiden for ŠKODA Danmark (”denne hjemmeside”) der drives af Skandinavisk Motor Co. A/S (”vi”,
”vores”, ”os” eller Skandinavisk Motor Co. A/S som det passer). Du finder vores kontaktoplysninger samt oplysninger
om juridiske forhold sidst i disse retningslinjer.
Vi anvender cookies og andre lignende teknologier, som tilgår eller opbevarer oplysninger på den enhed, som du
benytter til at besøge denne hjemmeside. For at gøre det nemmere at læse disse retningslinjer, benytter vi udtrykket
“cookies” om til alle disse teknologier.
Disse retningslinjer giver oplysninger om, hvordan cookies virker, og hvornår, hvordan og hvorfor vi, og de tredjeparter
vi arbejder med, bruger dem. Næsten alle cookies fungerer ved at indsamle og opbevare en form for personoplysninger
om dig, og derfor beskriver disse retningslinjer også de personoplysninger vi behandler og tillader andre at få adgang til
vedr brug af cookies, samt dine databeskyttelsesrettigheder i den forbindelse.
Vores særskilte Privatlivspolitik giver tilsvarende oplysninger angående vores behandling af dine personoplysninger i
bredere forstand i forbindelse med denne hjemmeside. Du kan desuden læse mere om ŠKODA AUTO a.s.’ behandling
af personoplysninger i deres Privatlivspolitik.
Vi kan fra tid til anden vælge at opdatere disse retningslinjer. Alle ændringer, der foretages i disse retningslinjer, bliver
offentliggjort på denne hjemmeside, og i tilfælde af betydelige ændringer giver vi dig besked om disse via en passende
kommunikationsmetode.
2. Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger?
Vi sætter og læser nogle cookies på din enhed i samarbejde med ŠKODA AUTO a.s. (”ŠKODA AUTO”). Nogle cookies
sættes og læses kun af os, og nogle kan sættes af tredjeparter såsom vores leverandører eller vores kommercielle
partnere. I forhold til det databeskyttelsesretlige er vi og ŠKODA AUTO ”fælles dataansvarlige” for behandlingen af
dine personoplysninger fra alle de cookies, der er beskrevet i Afsnit 5 og 6, medmindre det i denne Cookiepolitik
udtrykkeligt står, at vi er selvstændige ”dataansvarlige” for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med
bestemte cookies.
En dataansvarlig er den som beslutter, hvorfor og hvordan dine personoplysninger skal behandles. I forbindelse med
cookies indsat af tredjeparter gennem denne hjemmeside, så kan disse parter også være dataansvarlige for dine
personoplysninger, hvilket betyder, at de også har et juridisk ansvar over for dig mht. de personoplysninger, de
modtager. Se afsnittet Hvordan vi arbejder med tredjeparter og de juridiske grunde til behandlingen for at få
yderligere oplysninger.
3. Hvad er cookies?
Cookies er små filer eller andre informationer, der gemmes på din enhed, eller som tilgås fra din enhed, og som
hjælper os og andre med at indsamle data om dine aktiviteter. Udtrykket ”cookies” kan henvise til såvel
browsercookies som flere andre lignende teknologier, inklusive sporingspixels/”web beacons”, lokalt delte
objekter/flash cookies og adgang til enhedens oplysninger (deriblandt sensorer). Se næste afsnit for detaljer om de
typer cookies, der bruges på denne hjemmeside.
Cookies gør det muligt for os at levere nødvendige funktioner på hjemmesiden. Vi bruger dem også til formål, der
ikke er nødvendige, men som er meget nyttige for os og dig, herunder til at opbevare dine indstillinger og

præferencer, at huske dine adgangsoplysninger, at levere målrettet indhold og markedsføringsmeddelelser, at hjælpe
os med at finde ud af hvilken del af denne hjemmeside, der er mest populær og at analysere hjemmesidens
funktioner.
4. Hvilke typer cookies bruger vi?
Da cookies angår alle oplysninger, der er gemt på eller tilgået fra din enhed, så findes de i forskellige former. Der er en
fuldstændig liste over de cookies, vi bruger i afsnit 14 herunder. Generelt bruger vi følgende typer af cookies:
Browsercookies
Cookies kan komme fra os (”førsteparts-cookies”) eller de kan komme fra tredjeparter, hvis ydelser vi bruger, eller
som vi er partnere med (”tredjeparts-cookies”), og som vi tillader at sætte deres cookies ved at konfigurere denne
hjemmeside til det. I nogle tilfælde modtager vi oplysninger, der er indsamlet med en tredjeparts-cookie, mens det i
andre tilfælde er tredjeparten, der leverer en ydelse til os, uden at vi modtager oplysningerne i den form, de blev
indhentet.
Cookies kan bruges udelukkende til din browsersession (”session-cookies”) eller i længere tid (”permanente
cookies”). Se nedenstående afsnit for at få yderligere detaljer angående hver af de typer cookies vi bruger.
Analytiske scripts
Analytiske scripts er små stykker computerkoder, der kan bruges til at spore brugerne og deres adfærd på
hjemmesider. Denne sporing kan være grundlæggende, f.eks. sporing af hvorvidt og hvornår en bruger har besøgt
hjemmesiden, eller avanceret sporing, f.eks. af hvorvidt og hvornår en bruger har tilføjet et køretøj til sin liste, har
valgt en prøvekørsel eller indsendt en blanket. Analytiske scripts kan gøre dine oplysninger tilgængelige for en
tredjepart, der ofte vil være udbyderen af scriptet. Disse scripts hjælper os også med personlig tilpasning af indhold
og reklamer, der vises på hjemmesiden, samt give dig relevante tilbud på andre hjemmesider.
Enhedens data
I nogle tilfælde tilgås og læses oplysninger fra din enhed uden at opbevare eller få adgang til en fil på din enhed. Da
disse oplysninger normalt er personoplysninger, er der givet detaljer i nedenstående afsnit.
5. Hvilke typer personoplysninger modtager vi gennem cookies?
Vi modtager følgende typer personoplysninger om dig gennem de cookies, vi bruger, herunder de oplysninger vi har
adgang til direkte fra din computer, telefon, tablet eller anden enhed uden at gemme eller tilgå en fil:
•
•
•
•
•

Cookiebrowserdata: cookie-identifikatorer, tid/dato, ydelser/produkter du har valgt og lagt i din
indkøbskurv, samt hvorvidt du har givet samtykke til brugen af cookies og hvilke cookies, du har givet
samtykke til
Enhedens data: hvilken type enhed du tilgår hjemmesiden med, skærmopløsning, version af operativsystem,
browser layout-motor, dets version og grundindstilling
Log-data: Tidspunkt og varighed for anvendelsen af hjemmesiden og søgeoplysninger
Lokationsoplysninger: Data om hvilket land, hvor du tilgår hjemmesiden fra, som det oplyses af din enhed
Adfærdsdata: Oplysninger om din anvendelse af hjemmesiden som vi kan behandle, hvis du besøger eller
anvender tredjeparts-sider eller programmer til at samarbejde med os, og oplysninger om hvordan du
interagerer med indholdet på hjemmesiden (såsom besøgte sider, om du kom fra en
markedsføringskampagne, dine klik på knapper, detaljer om konfiguration af biler, osv.).

Vi kan kombinere personoplysninger om dig eller dine aktiviteter med andre oplysninger, som vi modtager fra
tredjeparter eller offentligt tilgængelige kilder, når dette er tilladt ifølge lovgivningen. Se venligst vores generelle
Privatlivspolitik for at få yderligere oplysninger om vores behandling af personoplysninger og om de
informationskilder, vi evt. benytter.
6. Formål vi bruger cookies til

Cookies er en yderst almindelig teknologi til at huske visse informationer om, hvordan brugere interagerer med
websteder og bruger deres enheder. Størstedelen af alle websteder benytter cookies, og de bruges ofte af en hel
række årsager.
Vi, i samarbejde med vores fælles dataansvarlige ŠKODA AUTO a.s., bruger cookies til følgende formål:
Nødvendige formål
• Strengt nødvendige cookies. Disse er nødvendige for at muliggøre nødvendige funktioner og
kernefunktioner for hjemmesiden, såsom sikkerhed, administration af netværket og tilgængelighed. Af den
grund og i overensstemmelse med databeskyttelsesloven, anmoder vi ikke om dit samtykke til at bruge disse
cookies. Du kan imidlertid deaktivere dem ved at ændre din browsers indstillinger, men dette vil komme til at
påvirke denne hjemmesides funktioner, og en eller flere kernefunktioner kommer ikke til at virke korrekt
(eller slet ikke), hvis du gør det.
Nyttige, men ikke nødvendige formål
• Funktioner og præferencer. Disse cookies muliggør avanceret hjemmesideindhold og funktioner og tillader
os at gemme dine indstillinger og præferencer.
• Avancerede analyser. Disse cookies gør det muligt for os at se omfattende og detaljerede statistikker
angående de besøgendes brug af hjemmesiden, herunder ”heatmapping” til at identificere populariteten af
hver side og funktion. De gør det muligt for os at forbedre denne hjemmeside ved at rapportere, hvordan du
bruger den.
• Individualiserede tilbud. Disse cookies bruges til at vise individualiserede tilbud, indhold og reklamer baseret
på dine interesser på denne hjemmeside, andre hjemmesider der drives af os og tredjeparters hjemmesider,
herunder sociale medier.
7. Dit samtykke til at bruge cookies og tilknyttede personoplysninger

Cookies og tilknyttede personoplysninger der bruges til nødvendige formål
I henhold til databeskyttelseslovgivningen anmoder vi ikke om dit samtykke til at bruge disse cookies, da de er
nødvendige for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt.
Cookies og tilknyttede personoplysninger der bruges til ikke-nødvendige formål
Vi vil kun sætte eller læse cookies på din enhed for ikke-nødvendige cookies og behandle tilknyttede
personoplysninger (eller tillade tredjeparts-serviceudbydere og partnere at gøre dette og modtage data), hvis du har
givet dit samtykke og ikke har trukket det tilbage. Vi anmoder om dette vha. et cookieredskab, der vises når du
besøger en vilkårlig side på hjemmesiden.
Sådan afgiver du dit samtykke til brug af ikke-nødvendige cookies og tilknyttede personoplysninger
Når du besøger denne hjemmeside første gang, vil du modtage en anmodning om at give samtykke til brugen af ikkenødvendige cookies og behandlingen af personoplysninger, som vi modtager som resultat af denne brug. Du kan give
samtykke til alle ikke-nødvendige cookies ved at vælge ”Accepter alle” eller afvise at give tilladelse til alle ikkenødvendige cookies ved at vælge ”Kun nødvendige”. Som alternativ kan du vælge at give samtykke til cookies ud
frade forskellige kategorier af formål, som der sker anvendelse til.
Hvis du ikke giver samtykke til disse cookies, vil vi ikke bruge dem eller behandle nogen personoplysninger i
forbindelse med dem. Derfor er din afgivelse af personoplysninger i forbindelse med en cookie frivillig, og du kan til
enhver tid trække dit samtykke tilbage. Enhver brug af cookien eller tilknyttede personoplysninger, inden du trækker
tilladelsen tilbage, er gyldig og lovlig. Læs afsnittene Hvad er dine rettigheder? og Hvordan kan du udøve dine
rettigheder? herunder for at få yderligere oplysninger om dine databeskyttelsesrettigheder.
Hvor længe dit samtykke gælder

Dit samtykke gælder i 13 måneder fra den dag, hvor du sidst gav os samtykke via cookieredskabet på denne
hjemmeside. Efter denne periode vil cookieredskabet automatisk behandle dit samtykke som værende trukket
tilbage.
Sådan trækker du dit samtykke til brug af ikke-nødvendige cookies og behandling af tilknyttede
personoplysninger tilbage
Du kan trække samtykket til brug af cookies, som du tidligere har afgivet, tilbage på en af to måder, afhængigt af
hvilken type cookie det er:
•

Brug af cookieredskabet som vi stiller til rådighed på hjemmesiden. Du kan når som helst få adgang til
cookieredskabet fra enhver side på denne hjemmeside ved at klikke på ”Cookie”-elementet (placeret nederst
på venstre side af hjemmesiden) og trække dit samtykke tilbage ved at indstille den relevante kategori af
cookies til stillingen ”Fra”. Bemærk venligst at e-mail-sporingscookies ikke kan standses ved at bruge dette
redskab.

•

Sådan justeres indstillinger i din webbrowser. De fleste webbrowsere er som standard indstillet til at
acceptere alle cookies. Du har dog mulighed for at indstille webbrowseren sådan, at cookie-informationerne
vises, inden de lagres eller til helt at afvise dem. Der er flere oplysninger om de forskellige indstillinger for
cookies og tilknyttede ændringer for de mest almindelige webbrowsere ved at klikke på det relevante link
herunder:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

Bemærk at alle ændringer af din webbrowsers indstillinger kun gælder for den bestemte browser, som du har
justeret indstillingerne for. Hvis du bruger mere end en webbrowser på din enhed, skal du separat ændre indstillinger
for hver browser på hver enhed. Yderligere oplysninger om cookies er tilgængelige i ”hjælp”-funktion i browseren
eller i operativsystemet eller betjeningsvejledningen for din enhed.
Cookies og tilknyttede personoplysninger, der er gemt på din enhed efter du har trukket dit samtykke tilbage
Når du har trukket dit samtykke til ikke-væsentlige cookies tilbage, så tilgår eller læser denne hjemmeside ikke
længere disse cookies. Afhængigt af cookierne, betyder det, at filer, scripts, koder og andre oplysninger tilknyttet
cookies kan forblive opbevaret på din enhed. Du kan slette disse cookies ved at rydde dem og din browsers cache i
browserens indstillinger. Se ovenstående links for hver af de almindelige browsere for at få yderligere oplysninger om
hvordan man gør.
Hvilke konsekvenser er der ved at nægte/tilbagetrække dit samtykke til cookies og behandlingen af tilknyttede
personoplysninger?
Hvis du nægter at give samtykke eller trækker dit samtykke til brugen af ikke-nødvendige cookies og den
tilknyttede behandling af personoplysninger tilbage, så vil den tilsvarende funktionalitet eller funktion på denne
hjemmeside ikke fungere rigtigt, eller slet ikke fungere. Din brug af kernefunktioner for denne hjemmeside berøres
ikke.
Hvis du deaktiverer nødvendige cookies (eller alle cookies) i din browsers indstillinger, så vil en eller flere
kernefunktioner på denne hjemmeside ikke fungere rigtigt eller slet ikke fungere, det inkluderer også dem der sørger
for, at dit besøg er sikkert.
8. Sådan arbejder vi med tredjeparter og det juridiske grundlag for behandlingen

Vi sætter og aflæser visse cookies på denne hjemmeside og modtager personoplysninger om dig gennem deres brug.
Tredjeparter kan også være involverede i at sætte, aflæse eller bruge personoplysninger indhentet fra cookies.
De roller og det ansvar disse tredjeparter har i forbindelse med dine personoplysninger afhænger af de konkrete
omstændigheder som følger:
•

Vi eller en tredjepart kan sætte cookies på din enhed,som giver en tredjepart adgang til dine
personoplysninger. Vi, eller en relevant tredjepart, er dataansvarlig for behandlingen af dine
personoplysninger som specificeret for de enkelte cookies i nedenstående tabel i afsnit 14. Vi, eller en
relevant tredjepart, har det primære ansvar over for dig i forbindelse med behandling af dine
personoplysninger, og du kan læse mere om den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger i den
konkrete dataansvarliges privatlivspolitik, som er linket til i tabellen over cookies nedenfor i afsnit 14.

9. Hvor længe behandler og beholder vi dine personoplysninger?
Vi behandler eller beholder ikke dine personoplysninger i et identificerbart format længere end nødvendigt.
Vi behandler og beholder dine personoplysninger i følgende tidsrum:
•

•

•

Hvad angår nødvendige cookies, så afsluttes behandlingen af dine personoplysninger samtidig med din
browsersession, hvorefter dine personoplysninger slettes (dette gælder dog ikke for de cookies, som bruges
til at huske dine samtykke-valg, og som vi beholder og behandler i 13 måneder fra den dag du gav
samtykket).
Alle andre personoplysninger i forbindelse med cookies behandles indtil samtykket, der tillader behandlingen,
trækkes tilbage eller udløber (dvs. efter 13 måneder i de fleste tilfælde), hvorefter de slettes. Uanset om du
trækker dit samtykke tilbage, så beholder vi dokumentation for, at du gav samtykket i 2 år fra den dag, du
gav samtykket.
Hvis du ikke trækker dit samtykke tilbage eller forlænger samtykket ved at bekræfte det igen, så slettes dine
personoplysninger 2 år efter den dag, du gav samtykket.

De eneste undtagelser til de ovenfor nævnte perioder er, hvor:
•

Love, domstole eller tilsynsmyndigheder i EU eller medlemslande forlanger, at vi beholder dine
personoplysninger i længere perioder, eller at vi skal slette dem tidligere

•

du har fremsat et juridisk krav, klage eller anliggende angående behandlingsaktiviteterne, der er beskrevet i
disse retningslinjer, og i dette tilfælde beholder vi dine oplysninger i 6 år fra datoen på kravet, klagen eller
anliggendet, eller

•

du udøver din ret til at få oplysningerne slettet (hvor dette gælder), og hvor vi ikke behøver at beholder dem i
forbindelse med nogen af de grunde, der er tilladt eller påkrævet ifølge loven.

10. Hvem modtager og har adgang til dine personoplysninger i forbindelse med cookies?
Vi videregiver dine personoplysninger til tredjeparter eller tillader dem at få adgang til oplysningerne i forbindelse
med de ovennævnte formål.
Vores tredjeparts-tjenesteudbydere, agenter og underleverandører (”leverandører”), kommercielle partnere,
koncernvirksomheder og andre tredjeparter kan modtage cookie-relaterede personoplysninger enten direkte fra dig,
fra os eller fra en af vores leverandører.
Vores leverandører kan kategoriseres som følger:
•
•
•

Udbydere af reklameteknologi (Adtech) og dataudvekslingsteknologi
Reklame-, PR-, digitale og kreative bureauer
Udbydere af cloud-baserede softwaresystemer , herunder udbydere af databaser, e-mail- og
dokumenthåndteringssystemer

•
•
•
•
•
•
•
•

Serviceudbydere af faciliteter og teknologi, herunder udbydere af tjenester vedrørende scanning og
destruktion af data
Forsikrings- og forsikringsmæglervirksomheder
Juridiske-, sikkerhedsmæssige- og andre professionelle rådgivere og konsulenter
Udbydere af markeds- og kundeundersøgelser
Platforme for sociale medier
Udbydere af hjemmesider og dataanalyse/modelleringsplatforme
Udviklere af hjemmesider og apps
Webhosting-serviceudbydere

De fleste af de leverandører, som vi bruger, er databehandlere, som vi har en databehandlingsaftale med, som kræver
at de holder dine oplysninger sikre, og at de ikke må behandle dem på anden måde end i overensstemmelse med
vores konkrete instruktioner. Vi videregiver og tillader kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for, at
de kan levere deres ydelser.
I andre tilfælde overføres data til tredjeparter, der enten behandler dine data som selvstændig eller fælles
dataansvarlige. Du kan læse mere om, hvilke virksomheder der modtager og behandler dine personlige data som
dataansvarlige, ved at kigge i kolonnen ”Udbydere” i nedenstående cookie-tabel i afsnit 14. I forbindelse med cookies
på denne hjemmeside, bruger vi især følgende hovedleverandører:
Google
Denne Hjemmeside anvender Google Analytics, som leveres af Google, Inc. (”Google”), der anvender cookies til at
analysere, hvordan brugerne anvender denne Hjemmeside. Hjemmesiden bruger følgende moduler:
•

Google Analytics - kontostatus og præstationsovervågning, publikumoversigt, aktive brugere,
brugerudforskning, analytisk publikum, besøgskvalitet, konversationsmulighed, sammenligningsrapporter,
demografik og interesser, brugerflow rapport, Adwords rapporter;

•

DoubleClick Digital Marketing - integration af Campaign Manager, aktivering af genmarketing og
reklamerapport funktioner under analytics, optimering af indholdsmarkedsføring, optimering af søgemaskine
markedsføring, webhastighed;

•

AdSense - AdSense inden for analytics, indholdsgruppering, sidesøgning, arrangementer, opførselsflow
rapport, målskabelse og administration, målflow, tillæggelse, tilegnelsesrapporter, brugeropførsel.

Oplysninger, der oprettes af cookies om brugen af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse), kan blive overført til og
lagret på Googles servere i USA.
Google bruger disse oplysninger til at evaluere besøgendes brug af hjemmesiden, til at oprette rapporter om brugen
til sidens operatør og til at levere andre tjenesteydelser med tilknytning til aktiviteterne på hjemmesiden samt om
brugen af internettet generelt. Google kan også videregive disse oplysninger til tredjeparter, hvis det er påkrævet ved
lov, eller hvis sådanne tredjeparter behandler oplysningerne for Google. Du kan deaktivere brugen af cookies på
hjemmesiden som beskrevet ovenfor eller ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Men hvis du gør det
for alle typer cookies, vil du ikke kunne gøre brug af alle hjemmesidens funktioner i fuldt omfang.
For at framelde dig, så du ikke bliver sporet af Google Analytics på alle hjemmesider, bedes du besøge:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
For at få detaljer om de ovenfor anførte moduler og Googles behandling af personoplysninger, se venligst
www.google.com/policies/privacy/partners og http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.
Facebook
Denne hjemmeside anvender analytiske cookies, pixels og andre teknologier fra Facebook, Inc. (”Facebook”), som
tillader indsamling eller hentning af oplysninger fra denne hjemmeside og andre sider på internettet. Disse
oplysninger kan bruges af Facebook til at levere tjenester til måling og målretning af annoncer.
Hvis du trækker dit samtykke til tilpasnings-cookies (som beskrevet ovenfor i disse retningslinjer) tilbage med
samtykkeredskabet på denne hjemmeside eller ved at deaktivere indsamling af cookies i din browser, kan du afslutte

denne indsamling og anvendelsen af oplysningerne af Facebook, men hvis du gør dette for alle cookies, vil du ikke
være i stand til at anvende alle funktionerne på denne hjemmeside.
LinkedIn
Denne hjemmeside bruger LinkedIn Insight Tag, en let JavaScript kode hos LinkedIn Corporation, et datterselskab af
Microsoft Corporation (“LinkedIn”), som lader det udføre dybtgående kampagnerapportering og til at få indsigt i
hjemmesidens besøgende, som kan komme fra kampagner på LinkedIn (fx at opdage forretningsdemografi ved at
indlægge lag af LinkedIn-data på hjemmesidens besøgendes data). Insight Tag gør det muligt at indsamle metadata
såsom IP-adresse, tidsstempel og begivenheder såsom sete sider.
Du kan fravælge cookies fra LinkedIn på siden med LinkedIn-indstillinger. Der er flere oplysninger om Insight Tag her:
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tag-overview?lang=en.
Andre parter
Vi kan videregive dine personoplysninger til andre tredjeparter som følger:
•
•

enhver tredjepart der omstrukturerer, sælger eller erhverver en del af eller hele vores forretning eller aktiver
eller på anden vis i tilfælde af fusion, omorganisering eller lignende hændelse, samt
hvis vi er forpligtigt til at videregive eller dele dine oplysninger for at kunne overholde en eventuel juridisk
eller regulatorisk forpligtelse eller anmodning, herunder fra politiet, domstole, tilsynsmyndigheder,
statsmagten eller tilknyttede organer.

Personoplysninger der modtages af andre dataansvarlige
Når vi videregiver eller tillader adgang til dine personoplysninger til tredjeparter, der også er dataansvarlige for disse
oplysninger (f.eks. visse leverandører, koncernvirksomheder eller vores kommercielle partnere), så kan de videregive
eller overføre dem til andre organisationer i overensstemmelse med deres databeskyttelsespolitik. Det gælder fx for
nogle af de ovenfor beskrevne aktiviteter i forbindelse med Facebook. Dette påvirker ikke nogen af dine rettigheder
som registreret, som beskrevet nedenfor. Hvis du beder os om at rette, slette eller begrænse behandlingen af dine
oplysninger, vil vi tage rimelige skridt for at videregive denne anmodning til alle tredjeparter, som vi måtte have delt
dine personoplysninger med.
Særligt videregiver vi og giver adgang til dine personoplysninger til ŠKODA AUTO, som specificeret i nedenstående
tabel i afsnit 14. For at få detaljerede oplysninger om, hvordan ŠKODA AUTO behandler dine personoplysninger, kan
du læse deres meddelelse om databeskyttelse på http://www.skoda-auto.com/data-privacy.
11. Kilde til dine personoplysninger
Alle personoplysninger, der er indhentet via cookies på denne hjemmeside, er indhentet direkte fra dig. Vi kan have
modtaget disse oplysninger fra en tredjepart, hvis vi ikke er den part, der sætter cookien på din enhed.
12. Overførsel af dine personoplysninger til udlandet
Dine cookie-relaterede personoplysninger kan overføres ud af Danmark, EU og Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde (”EØS”), hvis du giver os dit udtrykkelige samtykke til at gøre det, eller hvis vi sikrer tilstrækkelige
sikkerhedsforanstaltninger til databeskyttelse af de overførte data.
I forbindelse med Google Analytics og/eller brugen af analyse-, markedsførings- og sociale medie-cookies og andre
web-teknologier beskrevet ovenfor, såsom de der leveres af Facebook, når du giver dit samtykke til at overføre data,
så bliver dine personoplysninger overført til virksomheder beliggende i USA og opbevaret på servere der findes i
Amerikas Forenede Stater (”USA”). Du skal være klar over, at en sådan overførsel kan udgøre en risiko for
behandlingen af dine personoplysninger pga. manglende tilstrækkelighedsafgørelser og passende
sikkerhedsforanstaltninger. Særligt dataoverførsel og databehandling ved vores partnere i USA kan være underlagt
overvågningsprogrammer fra de offentlige myndigheder i USA, og dine data kan evt. tilgås af USAs
efterretningsvæsen eller føderale efterforskere. Desuden har personer, der ikke er amerikanske statsborgere, ikke de
samme muligheder for at modsætte sig overvågning som udføres af National Security Agency eller chefen for
National Intelligence. Endeligt har USA ikke nogen enkelt myndighed, der er ansvarlig for tilsynsaktiviteter. Visse

delstater i USA har forskellige kontaktpunkter angående tilsynsbemyndigelse i forbindelse med databeskyttelse ved
en særlig domstol, der beskæftiger sig med problemstillinger i forbindelse med fremmed efterretnings overvågning.
Hvis vi overfører dine oplysninger til andre lande uden for EU og EØS, så tager vi skridt for at sikre, at passende
sikkerhedsforanstaltninger implementeres for at sikre, at dine privatlivsrettigheder fortsat beskyttes som beskrevet i
disse retningslinjer. Sådanne tiltag inkluderer:
•

at sikre, at de lande udenfor EU/EØS, hvor overførsler sker, er vurderet af de relevante myndigheder til at
være tilstrækkeligt beskyttende ift. dine personoplysninger, i overensstemmelse med
databeskyttelseslovgivningen

•

at modtageren er pålagt kontraktsmæssige forpligtelser ved modtagelsen af dine personoplysninger gennem
bestemmelser, som formelt er udstedt af de relevante myndigheder til dette formål. Vi bruger disse
bestemmelser til at sikre, at dine personoplysninger beskyttes, når de overføres til vores leverandører uden
for EU og EØS.

Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvilken beskyttelse vi har iværksat eller hvis du ønsker at få en kopi af de
relevante dokumenter, bedes du bruge kontaktoplysningerne sidst i disse retningslinjer til at kontakte os. Hvis du
bruger denne hjemmeside, når du er uden for EU og EØS, så overføres dine oplysninger uden for disse områder, så du
kan bruge hjemmesiden.
13. Automatisk beslutningstagning
Vi forestiller os ikke, at der vil blive foretaget en behandling af personoplysninger for at træffe afgørelser med juridisk
eller væsentlig betydning for dig, som foretages rent automatisk, men vi vil ajourføre disse retningslinjer og holde dig
orienteret, hvis denne situation skulle ændre sig.
14. Liste over cookies
Nødvendige cookies
Cookiens navn

Formål

CookieToken

Udbyder

Udløb

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

2 år

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.
A/S

ARRAffinity

ARRAffinity

Denne cookie sættes af hjemmesider, der kører med Windows Azure cloud-

cookies-consent.skoda-auto.com -

platformen. Den bruges til belastningsbalancering for at sikre, at den

fælles dataansvar mellem ŠKODA

besøgendes sideanmodning ledes til den samme server i alle

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.

browsingsessioner.

A/S

Denne cookie sættes af hjemmesider, der kører med Windows Azure cloud-

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

platformen. Den bruges til belastningsbalancering for at sikre, at den

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.

besøgendes sideanmodning ledes til den samme server i alle

A/S

Session

Session

browsingsessioner.

ARRAffinity

_aid

Denne cookie sættes af hjemmesider, der kører med Windows Azure cloud-

Cookies-consent.skoda-auto.com –

platformen. Den bruges til belastningsbalancering for at sikre, at den

fælles dataansvar mellem ŠKODA

besøgendes sideanmodning ledes til den samme server i alle

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.

browsingsessioner.

A/S

Tilfældig værdi tildelt brugeren, som tjener til at bestemme brugeren i Google

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

Session hvis uden

Analytics-rapporter.

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.

samtykke, 1 år hvis

A/S

samtykkeer givet (til

Session

præferencer eller
markedsføring

_ga_agentid_gid

Brugt til Google Analytics

Fælles dataansvar mellem ŠKODA
AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.
A/S

_ga_agentid

Tilfældig værdi tildelt brugeren, som bruges til at lave sidevisning i Google

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

Analytics-rapporter.

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.

2 år

A/S

_ga_agentid_gid

Tilfældig værdi tildelt brugeren, som bruges til at lave sidevisning i Google

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

Analytics-rapporter.

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.

1 dag

A/S

_ga_agentid

Brugt til Google Analytics

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

2 år

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.
Tilfældig værdi tildelt brugeren, som bruges til at bestemme brugeren i Google

A/S

Analytics-rapporter.

CookieToken

Cookie til synkronisering af tilladelse

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

1 år

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.
A/S

_aid

Brugt til Google Analytics

Tilfældig værdi tildelt brugeren, som bruges til at bestemme brugeren i Google

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

Session hvis uden

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.

samtykke, 1 år hvis

A/S

samtykke er givet (til
præferencer eller

Analytics-rapporter.

markedsføring)

_aid

Brugt til Google Analytics.

Tilfældig værdi tildelt brugeren, som bruges til at bestemme brugeren i Google

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

Session uden samtykke,

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.

1 år hvis samtykke er

A/S

givet (til præferencer

Analytics-rapporter.

eller markedsføring)

Markedsførings-cookies
Cookiens navn

Formål

Udbyder

Udløb

SNS

Sleeknote Cookie:. Viser at en bruger er i en igangværende Sleeknote-session.

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

Session

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.
A/S

SNC

Sleeknote cookie- Fortæller systemet, hvordan brugere interagerer med

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

kampagnen.

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.

1 år

A/S

IDE

Dette domæne ejes af Doubleclick (Google). Deres primære forretningsaktivitet

Doubleclick.net - Google

2 år

Doubleclick.net - Google

1 dag

er: Doubleclick er Googles udveksling af reklamebud i realtid

Bruges af Google Doubleclick for at registrere og rapportere hjemmesidebrugeres handlinger efter de har set eller klikket på en af annoncørens
reklamer. Formålet er at måle effekten af en reklame og at målrette reklamer til
brugeren.

test_cookie

Dette domæne ejes af Doubleclick (Google). Deres primære forretningsaktivitet
er: Doubleclick er Googles udveksling af reklamebud i realtid

Bruges til at kontrollere om brugerens browser understøtter cookies.

_sn_a

Sleeknote cookie

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

1 år

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.
A/S

_sn_n

Sleeknote cookie

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

1 år

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.
A/S

_sn_m

Sleeknote cookie

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

1 år

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.
A/S

SNS

Sleeknote cookie

Sleeknote.com

Session

Sleeknote Cookie:. Viser at en bruger er i en igangværende Sleeknote-session.

_sn_m

Sleeknote cookie

Sleeknote.com

1 år

_sn_a

Sleeknote cookie

Sleeknote.com

1 år

_sn_n

Sleeknote cookie

Sleeknote.com

1 år

SNC

Sleeknote cookie

Sleeknote.com

1 år

Ikke-kategoriserede cookies
Cookiens navn

Formål

Udbyder

Udløb

vuid

Dette domæne ejes af Vimeo. Deres primære forretningsaktivitet er: Video-

Vimeo.com

2 år

Vimeo.com

2 år

hosting/deling

Vimeo indsætter tredjeparts-cookies for at gøre det muligt for videoen at afspille
og indsamle analytics-data, såsom hvor længe en seer har kigget på videoen.
Disse cookies sporer ikke personer.

vuid

Dette domæne ejes af Vimeo. Deres primære forretningsaktivitet er: Videohosting/deling

Vimeo indsætter tredjeparts-cookies for at gøre det muligt for videoen at afspille
og indsamle analytics-data , såsom hvor længe en seer har kigget på videoen.
Disse cookies sporer ikke personer.

VISITOR_INFO1_LIVE

Denne cookie bruges som unik identifikator til sporing af at se videoer

Youtube.com - Google

8 måneder

YSC

YouTube er en platform, der ejes af Google til at hoste og dele videoer med.

Youtube.com - Google

Session

Youtube.com - Google

Session

YouTube indsamler data gennem videoer, der er integreret i hjemmesider, som
sættes sammen med profildata fra andre Google-ydelser for at vise målrettede
reklamer til besøgende fra et bredt område af deres egne og andres websites.

Registrerer et unikt id for at oprette statistikker om hvilke videoer fra YouTube
som brugeren har set.

YSC

YouTube er en platform der ejes af Google til at hoste og dele videoer med.
YouTube indsamler data gennem videoer, der er integreret i hjemmesider som
sættes sammen med profildata fra andre Google-ydelser for at vise målrettede
reklamer til besøgende fra et bredt område af deres egne og andres websites.

Registrerer et unik id for at oprette statistikker om hvilke videoer fra YouTube
som brugeren har set.

GPS

YouTube er en platform der ejes af Google til at hoste og dele videoer med.

Youtube.com - Google

Session

Youtube.com - Google

8 måneder

Youtube.com - Google

Session

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

1 år

YouTube indsamler data gennem videoer der er integreret i hjemmesider som
sættes sammen med profildata fra andre Google-ydelser for at vise målrettede
reklamer til besøgende fra et bredt område af deres egne og andres websites.

Registrerer et unik id på mobile enheder for at muliggøre sporing baseret på
geografisk GPS-lokalisering.

VISITOR_INFO1_LIVE

Denne cookie bruges som unik identifikator til sporing af at se videoer

Forsøger at vurdere brugerens båndbredde på hjemmesider med integrerede
YouTube-videoer.

GPS

YouTube er en platform, der ejes af Google til at hoste og dele videoer med.
YouTube indsamler data gennem videoer, der er integreret i hjemmesider, som
sættes sammen med profildata fra andre Google-ydelser for at vise målrettede
reklamer til besøgende fra et bredt område af deres egne og andres websites.

Registrerer et unik id på mobile enheder for at muliggøre sporing baseret på
geografisk GPS-lokalisering.

CookieConsent

Cookie til synkronisering af samtykke

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.
A/S

ARRAffinitySameSite

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

Session

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.
A/S

ARRAffinitySameSite

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

Session

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.
A/S

CookieAnswer

Bruges til cookie-synkronisering

Fælles dataansvar mellem ŠKODA

1 år

AUTO a.s. og Skandinavisk Motor Co.
A/S

15. Andre oplysninger
For at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion har vi
taget passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger, herunder fysiske, elektroniske og administrative
procedurer for at beskytte og sikre de oplysninger, der indsamles gennem denne hjemmeside.

Hvad er dine rettigheder?
Du har følgende rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen:

At få adgang til oplysninger,
som vi har om dig.

At begrænse yderligere
behandling af dine
oplysninger.

At tilbagekalde dit samtykke
til cookies eller behandling
(når vi anvender samtykke
som hjemmel for
behandlingen).

At rette og ajourføre dine
oplysninger.

At slette dine oplysninger
(hvis vi ikke har en lovlig
grund til fortsat at bruge
dem).

At overføre dine
personoplysninger i et
maskinlæsbart format til dig
selv eller til en anden
dataansvarlig.

At protestere mod brugen af
dine oplysninger, som
behandles på basis af
berettigede interesser
(medmindre vi har en mere
tungtvejende lovlig grund). Du
har især en ubetinget ret til
at protestere mod at dine
personoplysninger
behandles med det formål at
lave direkte markedsføring.

Ikke at blive gjort til genstand
for automatiske afgørelser,
der har en betydelig
indvirkning på dig.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Hvis du har nogen spørgsmål i forbindelse med disse retningslinjer, vores håndtering af dine personoplysninger generelt eller i
forbindelse med databeskyttelsesrettigheder, så kan du kontakte Skandinavisk Motor Co. A/S og ŠKODA AUTO ved at bruge
følgende oplysninger:
Skandinavisk Motor Co. A/S CVR-nr. 70 51 51 13

Via e-mail:

Telefonisk:

Via post:

persondata@semler.dk

+45 43 28 82 00

Park Allé 355, 2605 Brøndby, Danmark

I forbindelse med udøvelsen af dine rettigheder kan Skandinavisk Motor Co. A/S opkræve et rimeligt gebyr, der tager hensyn
til de administrative omkostninger for behandlingen af anmodninger, der åbenbart er grundløse eller overdrevne.

ŠKODA AUTO

Web-adresse:

Via e-mail:

Via post:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

DPoffice@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO a.s.
Databeskyttelseskontor
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
CZ 293 01 Mladá Boleslav

I forbindelse med udøvelsen af dine rettigheder kan firmaet ŠKODA AUTO opkræve et rimeligt gebyr, der tager hensyn til de
administrative omkostninger for behandlingen af anmodningen, hvis anmodningerne åbenbart er grundløse eller overdrevne.

Kontakt til vores databeskyttelsesteam
Ved spørgsmål angående disse retningslinjer eller beskyttelse af
dine personoplysninger generelt, kan du kontakte Chief Privacy
Officer
hos
Skandinavisk
Motor
Co.
A/S
eller
databeskyttelsesrådgiveren (DPO) for ŠKODA AUTO.

https://gdpr.semler.dk/documents/PrivatlivspolitikSkandinavisk-Motor-Co.pdf
persondata@semler.dk

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Indgivelse af klager
Hvis du skulle være uenig med den måde Skandinavisk Motor Co. A/S eller
ŠKODA AUTO behandler eller håndterer dine personoplysninger, kan du
indgive
en
klage
til
Skandinavisk
Motor
Co.
A/S,
databeskyttelsesrådgiveren (DPO) for ŠKODA AUTO eller en
tilsynsmyndighed.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
+45 33 19 32 00
https://www.datatilsynet.dk/
TJEKKIET
Databeskyttelsesrådgiver
PPLK. Sochora 27
CZ 170 00 Prague 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en

