PRIVATLIVSPOLITIK FOR BRUG AF ABACUS.DK
1.

REVISION
Denne privatlivspolitik er opdateret den 7. august 2017.

2.

INTRODUKTION

2.1

Ved at benytte de offentlige dele af abacus.dk ("Hjemmesiden") og de beskyttede dele af abacus.dk, som kræver
en brugerkonto ("ABaCus"), accepterer du, at
Tibalo ApS
CVR-nr. 36548142
Njalsgade 19D, 2. sal
2300 København S
Danmark
("Tibalo")
E-mail: abacus@abacus.dk
behandler dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik.

2.2

Tibalo respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som afgives online, og vi er
opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personoplysninger,
som vi modtager.

2.3

Hvis du ikke kan acceptere privatlivspolitikken, bedes du venligst undlade at benytte Hjemmesiden eller ABaCus.

3.

PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en fysisk person, herunder, men ikke
begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

4.

GENERELT

4.1

Tibalos behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven.

4.2

Tibalo er dataansvarlig for de på hjemmesiden behandlede personoplysninger. Tibalo har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger, der behandles på Hjemmesiden og ABaCus,
hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab.

5.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER OG BEHANDLER VI?

5.1

Som hovedregel kan du tilgå Hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personoplysninger
om dig selv.

5.2

Tibalo har dog brug for visse personoplysninger for at kunne give dig adgang til ABaCus, samt til at handle med
dig og levere nyheder og andre tjenester til dig.
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5.3

Tibalo indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:
1.

Afgiver oplysninger i forbindelse med, at du opretter eller foretager ændringer på din brugerkonto hos os med
henblik på at benytte ABaCus,

2.

Benytter ABaCus, herunder løser opgaver,

3.

Sender en forespørgsel eller giver os feedback,

4.

Tilmelder dig et nyhedsbrev, og

5.

I øvrigt giver personoplysninger til os via Hjemmesiden eller ABaCus.

5.4

Tibalo indsamler og behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse eller privat
adresse) for at levere den ydelse, som du efterspørger. Derudover kan Tibalo, såfremt du har givet dit eksplicitte
samtykke til dette, benytte dine personoplysninger til via e-mail at sende nyhedsbreve og produktinformation og
andet materiale om egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser. Du kan når som helst gebyrfrit frabede sig at
modtage sådanne henvendelser ved at kontakte Tibalo på de i pkt. 2.1 angivne kontaktoplysninger.

5.5

Udover de oplysninger, som du selv afgiver til os, afgiver din computer automatisk nogle data, som Tibalo registrerer for at kunne analysere, hvordan brugerne anvender Hjemmesiden og/eller ABaCus via Google Analytics.

5.6

Tibalo indsamler som udgangspunkt ikke personoplysninger fra tredjemand om brugerne af Hjemmesiden eller
ABaCus. I visse tilfælde indsamler Tibalo dog personoplysninger fra din uddannelsesinstitution med henblik på at
kunne give dig adgang til ABaCus, herunder eksempelvis i forbindelse med login via UNI•Login.

5.7

Tibalo opbevarer ikke informationer om betalingsmidler, herunder f.eks. kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

6.

HVEM VIDEREGIVER VI PERSONOPLYSNINGER TIL?

6.1

Personoplysninger afgivet på Hjemmesiden eller ABaCus videregives kun til:
1.

Koncernforbundne selskaber, og

2.

Udvalgte og betroede tredjemænd, i det omfang sådan videregivelse måtte være nødvendig med henblik på
at levere vores tjenester til dig.

6.2

Tibalo videregiver kun personoplysninger i henhold til gældende lov.

6.3

Tibalo anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til
Google Analytics.

6.4

Google Analytics kan også videregive informationerne til tredjemand, hvor loven kræver dette, eller til tredjemand,
som udfører opgaver for dem.

6.5

Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver Tibalo ikke personoplysninger om den enkelte bruger og brugerens
anvendelse af Hjemmesiden og/eller ABaCus.

7.

HVOR LAGRES DINE PERSONOPLYSNINGER OG HVOR LÆNGE?

7.1

Personoplysningerne lagres på servere i Tyskland. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Tibalo' vegne i henhold til denne privatlivspolitik
og den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.
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7.2

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for, at Tibalo kan opfylde sine forpligtelser
over for dig og sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

7.3

Personoplysningerne er beskyttet med kryptering under transmission, men opbevares ikke krypteret (udover kodeord, der er krypteret).

8.

ADGANG TIL OPLYSNINGER

8.1

Du kan altid ændre i dine brugeroplysninger, herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse
med tilbud på tjenester eller framelde dig nyhedsbreve, som du tidligere har givet dit samtykke til at modtage.

8.2

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod registrering af dine
personoplysninger. Hvis du ønsker at modtage information om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, eller gøre
indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, skal du kontakte til os på abacus@abacus.dk.

9.

COOKIES

9.1

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse brugeroprettelse, tilmelding til nyhedsbrev og tilkøb af
betalingsmoduler, anvender Hjemmesiden og ABaCus cookies, web beacons og lignende tracking teknologier.
Cookies er digitale informationspakker, som Hjemmesiden og ABaCus lagrer på din harddisk. De anvendte cookies identificerer brugerens terminaludstyr, f.eks. pc, mobil, tablet mv. En cookie er ikke et program og indeholder
ikke virus. Web beacons og lignende teknologier er måder at følge din brug af Hjemmesiden og ABaCus.

9.2

Hjemmesiden lagrer cookies og benytter tracking teknologier til følgende formål:

9.3

3.

Forbedring af Hjemmesidens service og brugeroplevelse, fx ved brug af Hjemmesidens indkøbskurv, eller
ved abonnementservices, hvor systemet husker din e-mailadresse, når du som abonnent ønsker at ændre i
dit abonnement,

4.

Generering af webstatistik, og

5.

Målretning af markedsføring.

Foruden Tibalos cookies lagrer og anvender Hjemmesiden og ABaCus også cookies og tracking teknologier fra
følgende tredjemænd:

Cookie
Google Analytics
Facebook

Mixpanel

9.4

Formål og beskrivelse
Google Analytics bruges til at måle den overordnede
trafik og brug af hjemmesiden.
Facebook-pixlen er et stykke JavaScript-kode, der giver
Tibalo mulighed for at måle og opbygge målgrupper til
markedsføring for eksempelvis betalingsmoduler.
Mixpanel er et analyseværktøj, der sporer brugerinteraktioner med web- og mobilapplikationer og giver mulighed for målrettet kommunikation med dem. Den indsamlede data bruges til at opbygge brugerdefinerede rapporter og måle brugerengagement.

Mere information
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.facebook.com/customaudiences/app/tos/?ref=u2u
https://mixpanel.com/privacy/

Hvis du ikke ønsker, at Tibalo identificerer din pc, mobil, tablet mv. og følger din brug af Hjemmesiden og
ABaCuS ved hjælp af cookies, web beacons og lignende teknologier, kan du slå brugen af cookies fra i din browser. Se vejledninger på eksempelvis http://www.wikihow.com/Disable-Cookies og http://optout.aboutads.info/.
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9.5

For hvert besøg på Hjemmesiden eller ABaCus - uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie - registrerer Tibalo
brugerens type af browser, styresystemet, m.m. på de sider, der ønskes adgang til. Disse data bliver brugt i en
samlet og anonym rapport for statistisk analyse om den generelle brug af Hjemmesiden og ABaCus.

10.

KONTAKT, ÆNDRING OG OPDATERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

10.1

Tibalo forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. Du kan altid øverst i
vores privatlivspolitik se, hvornår politikken sidst er opdateret.

10.2

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os på abacus@abacus.dk.
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