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FORTROLIGHEDSPOLITIK OG COOKIES
Libertex (libertex.com) er et varemærke ejet af Indication Investments Limited reguleret af Cyprus Securities and
Exchange Commission, CYSEC, (www.cysec.gov.cy), under licensnummer 164/12. Gladstonos and Karaiskaki Street,
3032, Limassol, office no. 031, Limassol, Cypern (herefter: “Vi”, “Libertex”, “virksomheden”)
For at hjælpe Libertex med at forstå sine kunders behov og forbedre serviceydelser, vil data indsamlet på denne
hjemmeside blive opbevaret på Libertex´ sikre database. Alle kundedata gemt på Libertex´ servere opfylder
lovgivningskrav. Vi vil aldrig gøre disse data tilgængelige for nogen anden virksomhed eller tredjepart.

SIKKERHED
Vi har indført forskellige sikkerhedsprocedurer som fremstillet i denne politik.
Libertex bestræber sig på at beskytte de oplysninger, du giver samt sikre, at dit privatliv er beskyttet, og der er indført
strenge sikkerhedsprocedurer. Vores servere kan kun tilgås af autoriseret personale.
Selv om vi vil bruge alle rimelige bestræbelser på at beskytte dine oplysninger, accepterer du, at brugen af internettet
ikke er helt sikker, og af denne grund kan vi ikke garantere sikkerheden eller integriteten af personlige data overført
fra dig eller til dig via internettet.

DIT SAMTYKKE
Ved at bruge vores hjemmeside og tillade cookies på din browser, som giver os adgang til visse oplysninger, eller ved
manuelt at indsende dine oplysninger til os, giver du samtykke til brug af disse oplysninger som fastsat i denne politik.
Hvis vi ændrer vores fortrolighedspolitik, vil vi offentliggøre ændringerne på denne side og kan placere meddelelser
på andre sider af hjemmesiden, så du kan være opmærksom på de oplysninger, vi indsamler og hvordan vi bruger dem
på alle tidspunkter. Fortsat brug af tjenesten vil betyde, at du accepterer sådanne ændringer.

INDSAMLING AF OPLYSNINGER
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi ikke-identificerbare oplysninger på følgende måder:

LOGDATA
Når du benytter vores hjemmeside indsamler vi oplysninger, som din browser sender, hver gang du besøger en
hjemmeside eller onlinetjeneste (”logdata"). Disse logdata kan omfatte, men er ikke begrænset til, din computers IPadresse, browsertype, den hjemmeside du besøgte, før du kom til hjemmesiden samt oplysninger, du søger efter på
hjemmesiden og tjenesten. Hertil kommer, at hvis du benytter tjenesten via en mobilenhed, kan vi indsamle et pushID under forudsætning af dit samtykke som angivet af dig på mobilappen, samt et mobil-IP.

COOKIES
Cookies er små tekstfiler, der gemmes af din browser på din computer eller enhed, når du besøger bestemte sider
eller udfører bestemte handlinger på denne og andre hjemmesider. De bruges til at hjælpe din browser huske dine
valg og vise de korrekte oplysninger for dig - såsom varer i din kurv - og ikke behandle dig som en ny besøgende, hver
gang du besøger en side.
Nogle cookies er kun indstillet for varigheden af dit besøg (”sessionscookies”) for at hjælpe dig komme rundt og give
dig relevante oplysninger. Andre er indstillet til længere perioder ( ”vedvarende cookies”), så din browser kan huske
dine valg fra et tidligere besøg. De gemte cookies kan ikke skade din enhed, de er anonyme og unikt tilpasset din
browser.
Du kan vælge at deaktivere eller blokere disse cookies i din browser, men uden nogle af dem vil vores hjemmeside
ikke fungere. For mere detaljerede oplysninger om cookies, kan du besøge www.allaboutcookies.org.
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HVORDAN BRUGER VI COOKIES?
Hos Libertex bruger vi cookies til at hjælpe os med at finde ud af, hvilke tjenester du er interesseret i og huske detaljer
om din ansøgning. Vi gemmer ikke følsomme oplysninger som dit navn eller adresse i vores cookies, bare en anonym
henvisning til dem, så vi er i stand til at finde dem.
Vi placerer også lejlighedsvist cookies for at hjælpe dig med at navigere rundt på hjemmesiden, forbedre din oplevelse
eller give dig vigtige oplysninger vedrørende interesser.

COOKIES FRA TREDJEPART
For at give dig den bedst mulige klientoplevelse, samarbejder vi med en række tredjeparter til at hjælpe os indsamle
anonyme statistikker om hvordan vores hjemmeside bruges og give dig yderligere oplysninger, som kan være af
interesse for dig. Som led i denne proces, kan vores tredjepartspartnere placere deres egne cookies under dit besøg.
Disse tredjeparter kan omfatte, men er ikke begrænset til, Google, Inc. (google.com/analytics/), Tealium Inc.
(tealium.com), Mixpanel, Inc. (mixpanel.com), Salesforce.com, Inc. (salesforce.com).

INDSTILLINGER FOR COOKIES
Hvis du ikke ønsker at modtage visse kategorier af cookies på Libertex-hjemmesiden, kan du fravælge dem. Vi er nødt
til at placere en cookie, så vi kan huske dine valg, når du næste gang besøger hjemmesiden fra den samme browser.
På nuværende tidspunkt er det ikke teknisk muligt for os at give dig lejlighed for at bære dine indstillinger med dig
mellem dine browsere og enheder, så du bliver nødt til at ændre disse indstillinger fra hver browser, du bruger.
Vær også opmærksom på, at vi gør alt for at respektere dine valg, men der er mulighed for, at ikke alle cookies bliver
fanget. Hvis dette er et problem anbefaler vi, at du ændrer dine cookie-indstillinger via din browser. Din browsers
hjælpefunktion vil fortælle dig hvordan.
Bemærk: Det meste af vores hjemmeside kan arbejde uden cookies, men du vil miste nogle funktioner og
funktionalitet, hvis du vælger at deaktivere cookies.

GOOGLE ANALYTICS
Vi bruger Google Analytics på hjemmesiden, en tjeneste til internetanalyse leveret af Google, Inc. ("Google"). Google
Analytics bruges til at hjælpe os indsamle data vedrørende brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af
denne cookie om din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), kan overføres til og lagres af Google på servere
i USA. Google vil bruge disse oplysninger til at vurdere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om
hjemmesideaktiviteter for hjemmesiden samt yde andre tjenester i forbindelse med hjemmesiden og internetbrug.
Google kan også overføre disse oplysninger til tredjepart, hvis påkrævet ved lov eller hvor sådanne tredjeparter
behandler oplysningerne på Googles vegne. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i
din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, er du muligvis ikke i stand til at bruge den fulde
hjemmesidefunktionalitet. Ved at bruge denne hjemmeside, giver du Google samtykke til behandling af oplysninger
om dig på den måde og til de formål, der er anført ovenfor.

SÅDAN BRUGER VI OPLYSNINGER
Vi bruger dine oplysninger til at (i) overvåge og analysere brugen af hjemmesiden og for den tekniske administration
af hjemmesiden, (ii) forbedre hjemmesiden, (iii) generere og udlede nyttige data og oplysninger om vore besøgendes
interesser, egenskaber, anvendelse og opførsel.
Sammenfattede og ikke-identificerbare oplysninger. Vi kan dele sammenfattede oplysninger, herunder forespørgsler
og tilbud genereret som følge af din brug af hjemmesiden, der omfatter ikke-identificerbare oplysninger og logdata,
med tredjeparter for brancheanalyse, demografisk profilering, andre kommercielle formål og til at levere målrettede
reklamer om produkter og serviceydelser. Alle sammenfattede oplysninger, der deles i disse sammenhænge, vil ikke
indeholde nogen personlige oplysninger.
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Overholdelse af love samt retshåndhævelse. Vi samarbejder med regerings- og retshåndhævende myndigheder og
private parter for at håndhæve og overholde loven.
Overførsel af forretning. Vi kan sælge, overdrage eller på anden måde dele nogle eller alle af vores aktiver, herunder
blandt andet dine personlige oplysninger og logdata, i forbindelse med en fusion, overtagelse, omlægning eller salg af
alle eller væsentlige andele af vores aktier eller aktiver, eller i tilfælde af vores konkurs.
Derudover kan vi offentliggøre yderligere supplerende meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger for
bestemte tjenester.

VARIGHED FOR OPBEVARING AF OPLYSNINGER
Vi vil ikke opbevare dine oplysninger længere end nødvendigt. I mange tilfælde skal oplysningerne opbevares i længere
perioder ad gangen. Opbevaringsperioder fastlægges under hensyn til typen af oplysninger, der indsamles samt de
formål, hvortil de indsamles, idet der tages hensyn til krav vedrørende situationen og behovet for at destruere
forældede og ubrugte oplysninger ved førstgivne lejlighed.

POLITIKKENS ANVENDELSESOMRÅDE OG TREDJEPARTS-HJEMMESIDER
Denne politik gælder kun for os og denne hjemmeside. Vi udøver ikke kontrol over andre hjemmesider eller over
bannere eller links indenfor vores hjemmeside. Disse andre hjemmesider, bannere eller links kan placere deres egne
cookies eller andre filer på din computer, indsamle data eller anmode om personlige oplysninger fra dig, afhængigt af
en sådan tredjeparts fortrolighedspolitik. Vi opfordrer dig til at læse fortrolighedspolitikken og andre vilkår for sådanne
tredjeparter, inden du tilgår eller bruger dem.

SÅDAN KONTAKTER DU OS
Vi modtager gerne dine synspunkter om vores hjemmeside og vores fortrolighedspolitik. Hvis du ønsker at kontakte
os med spørgsmål eller kommentarer, så send en e-mail til info@libertex.com.
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