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I det følgende redegøres der for, hvordan Iveco Danmark A/S ("Selskabet") anvender de personlige oplys-

ninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger Selskabets hjemmesider samt anvender 

hjemmesidens forskellige tjenester. 

 

Ved at bruge og besøge denne hjemmeside accepterer du nedenstående betingelser. HVIS DU IKKE KAN 

ANERKENDE DISSE BETINGELSER, BEDES DU FORLADE SIDEN. 

 

 

1. Indsamling af personlige oplysninger 

 

1.1 Du vil altid blive informeret forud for indsamlingen af personlige oplysninger om dig. De personlige 

oplysninger, vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse 

og lignende identifikationsoplysninger.  

 

2. Hvad bruger vi oplysningerne til? 

 

2.1 Det er op til dig selv, om du vil afgive personlige oplysninger til os. Vi indsamler personligt identifi-

cerbare oplysninger for at kunne gennemføre en bestilling/ordre, levere en tjeneste, tilmelde dig 

ønskede faciliteter, e.l. og for at kunne fremsende brochurer og andre oplysninger vedrørende vo-

res produkter og vores virksomhed.  

 

2.2 Selskabet benytter dine personlige oplysninger til markedsføringsmæssige formål, dog under 

hensyntagen til gældende lovgivning. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover øn-

sker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os. 

 

3. Sikkerhed 

 

3.1 Selskabet har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer 

lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Selskabet bestræber sig således bedst mu-

ligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. 

 



 

 

 

 

 

4. Adgang til dine personlige oplysninger mv. 

 

4.1 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Selskabet behandler om dig, dog med visse lov-

bestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den 

videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret di-

ne personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.  

 

5. Links til andre websites mv. 

 

5.1 På Selskabets hjemmeside kan der forekomme links til andre websites eller til integrerede sites. 

Selskabet er ikke ansvarligt for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i for-

bindelse med indsamling af personlige oplysninger. Du opfordres til altid i forbindelse med, at du 

besøger andre websites, at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige 

oplysninger samt andre relevante politikker. 

 

6. Ændring af oplysninger eller framelding af tjenester, mv. 

 

6.1 Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret 

om dig eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du har spørgsmål til oven-

stående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os:  

 

 Iveco Danmark 

Erhvervsvej 5 

2600 Glostrup 

 

 E-mail: iveco-nordic@iveco.com 

Telefon: 44 57 05 00 

Fax: 44 27 72 01 

 

 

 

 

 


