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Aqua d’or mineral water a/s erklæring om beskyttelse af personoplysninger 

 

Erklæring om beskyttelse af 
personoplysninger 

 
Indledning 

Aqua d’or mineral water a/s ved, at du er opmærksom på, hvordan dine 
personoplysninger bruges, og vi anerkender vigtigheden af at beskytte dine 
personoplysninger.  
 
Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger forklarer, hvordan Aqua 
d’or mineral water a/s  IKKE indsamler dine personoplysninger..  
 
Kontakt os side hvis du har spørgsmål eller kommentarer eller ønsker at 
fremsætte en anmodning vedrørende dine rettigheder som registreret. 
 
Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger er senest opdateret den: 
24-05-2018 
 

Hvilke personoplysninger indsamler vi? 

Hos Aqua d’or mineral water a/s indsamler vi ingen personoplysninger. 
 
Derfor har vi ikke følgende typer af personoplysninger fra dig: 
 

a) Personlige kontaktoplysninger som dit navn, din e-mail-adresse, fysisk 
adresse og telefonnumre. 

b) Kommunikation med os, der kan indeholde oplysninger om vores 
samtaler via chat, supportlinjer og/eller kundeservicelinjer. 

c) Browserhistorik, f.eks. sider du har være på, dato, placering, når du har 
været der, og IP-adresse. 

d) Oplysninger om andre end dig, f.eks.personoplysninger om din familie, 
når du videregiver sådanne oplysninger direkte til os. 

e) Profiler på sociale medier. 
f) Hvis du søger om ansættelse hos os, vil vi indhente yderligere personlige 

data, f.eks. din ansættelseshistorik, uddannelseshistorik og 
ansættelsesreferencer. 

 
Derudover indsamler vi heller IKKE personlige oplysninger om dig indirekte, 
når: 
 

a) du deler indhold på sociale mediesider, websteder eller programmer 
relateret til vores produkter eller som reaktion på vores 
kampagnemateriale på sociale medier, eller 

b) vi læser eller indsamler personlige oplysninger om dig ved at læse 
information indsamlet af andre websteder (for eksempel vil vi kunne 
placere en annonce på en tredjeparts websted, og når du klikker på 

https://www.aquador.dk/contact
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reklamen, vil vi kunne modtage oplysninger om dig og andre 
webstedsbesøgende med henblik på at måle rækkevidden og resultaterne 
fra annoncen). 

 

Sådan kontakter du os 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende denne erklæring 
om beskyttelse af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os via 
vores Kontakt os side. 

https://www.aquador.dk/contact

