PERSONDATAPOLITIK - OM HVORDAN GENIEWORDS INDSAMLER, BESKYTTER OG
ANVENDER PERSONOPLYSNINGER
Persondatapolitik vedrører hemmeligholdelse af personoplysninger på
www.geniewords.com.
Formål
Formålet med GenieWords’ persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter
og anvender personoplysninger. GenieWords respekterer fuldt ud alle ønsker om
hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online på geniewords.com eller
telefonisk, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig
behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er GenieWords’ målsætning
at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles,
videregives eller opbevares (andre lande, samarbejdspartnere, o.l.).
Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en
person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, privatadresse
eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de
vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.
Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give
personlige oplysninger om dig selv.
Hvis du ønsker indsigt i de personoplysninger, du har registreret på geniewords.com, er du
altid velkommen til at rette henvendelse til Søren Malling, soren@geniewords.com
Hvilke personoplysninger indsamler GenieWords?
GenieWords har brug for visse personoplysninger for at kunne levere nyheder, bestillinger
og øvrige tjenester til slutbrugerne samt for at kunne behandle spørgsmål til GenieWords.
GenieWords forpligter sig til kun at indsamle de personoplysninger som er nødvendige
(f.eks. e-mailadresse, virksomhedsadresse, betalingsoplysninger) for at levere en ydelse.
Personoplysninger slettes helt, såfremt en bruger framelder sig omtalte tjenester.
GenieWords indsamler aldrig supplerende oplysninger fra tredjemand vedrørende
slutbrugerne.
Hvem videregiver GenieWords personoplysninger til?
GenieWords forbeholder sig ret til at benytte personoplysninger til at kontakte dig med
relevant opfølgning (fx serviceopkald ifm. forespørgsler eller lignende.) og særlige tilbud. Vi
videregiver aldrig personoplysninger til tredjemand.
Hvordan indsamler GenieWords personoplysninger?

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med bestilling af en tjeneste,
anvender hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden
lagrer på din harddisk. Den anvendte cookie identificerer ikke den enkelte bruger, men
derimod brugerens datamaskine.
Det sker for at forbedre sidens service, f.eks. husker abonnementssystemet på
www.geniewords.com din e-mail-adresse, når du som kunde ønsker at logge på igen.
Brugen af cookies kompromitterer ikke din sikkerhed ved at anvende hjemmesiden. Cookies
gemmes maksimalt 31 dage, herefter slettes de automatisk. Hvis du ikke ønsker, at
GenieWords identificerer din datamaskine ved hjælp af cookies, kan du slå brugen af
cookies fra i din browser. For hvert besøg på hjemmesiden - uafhængigt af tilstedeværelsen
af en cookie - registrerer GenieWords brugerens type af browser, styresystemet, værten
(host) og URL sammen med oplysning om de sider, der ønskes adgang til. Disse data bliver
brugt i et samlet og anonymt skema for statistisk analyse om den generelle brug af
hjemmesiden.
Vedrørende Ad Servers
GenieWords har ingen aftaler eller partnerskaber med noget reklameserverfirma.
Sikker kommunikation til GenieWords
Vær opmærksom på, at brugen af normale formularer på geniewords.com ikke sendes
krypteret. Hvis din forespørgsel eller bestilling indeholder oplysninger om forhold, som, du
mener, skal beskyttes, bør du rette henvendelse per telefon eller personligt.
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