GDPR POLITIK for ARDO website
Læs denne GDPR politik for Ardo website.
Den beskriver betingelserne for at bruge denne hjemmeside.
Generelt
Denne hjemmeside (eksklusiv linked hjemmesider) administreres af Ardo A/S, et firma med
hjemsted i Nyborg. Ardo A/S er datterselskab af Ardo Group ("Ardo"). Ved at bruge hjemmesiden
accepterer du disse brugsbetingelser. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse vilkår for brug, bør
du ikke besøge eller bruge denne hjemmeside.

Intellektuelle ejendomsrettigheder
Alle intellektuelle ejendomsrettigheder - herunder copyright og varemærkerettigheder - på al tekst,
grafik, lyd, software og andet materiale, på denne hjemmeside, tilhører Ardo eller dets tilknyttede
selskaber eller er medtaget med forudgående tilladelse fra den pågældende ejer. Uautoriseret brug
af varemærker fra denne hjemmeside er strengt forbudt.
Du kan udskrive en del af hjemmesiden eller downloade den til en harddisk og distribuere til andre
personer, forudsat at du kun gør det til informative, ikke-kommercielle og personlige formål. Du
skal samtidig inkludere følgende såkaldte "copyright notice" i alle kopier: Copyright © Ardo. All
rights reserved.
Følgende er ikke tilladt uden vores forudgående tilladelse:
1. at bruge (en kopi af) (del af) hjemmesiden og / eller de indeholdende brands til kommercielle
formål og
2. at ændre (en del af) hjemmesiden eller inkludere den i et hvilket som helst andet arbejde
(såsom et tredjeparts-papirdokument, weblog eller hjemmeside).

Indhold
Vi har samlet indholdet af denne hjemmeside med størst mulig omhu. Hjemmesiden kan kun
benyttes til informative formål. Ardo garanterer ikke, at indholdet på hjemmesiden er korrekt,
opdateret og komplet, at hjemmesiden skal fungere uden afbrydelse, og/eller ikke kan indeholde
fejl.
Hvis hjemmesiden henviser til et produkt eller en tjeneste, tilbyder den ikke at sælge eller levere
det pågældende produkt eller tjenesteydelse.
Juridisk har Ardo samt de selskaber og medarbejdere, der er tilknyttet, intet ansvar for direkte
og/eller indirekte skade, som følge af brugen af hjemmesiden eller anden hjemmeside, hvortil der
er linket.
Dette omfatter - men er ikke begrænset til – enhver form for skade opstået som følge af og/eller
som resultat af:
 handlinger udført af dig på baggrund af inspiration fra information postet på hjemmesiden;
 manglende evne til at bruge hjemmesiden, og
 det faktum, at visse oplysninger på hjemmesiden kan være ukorrekte, ufuldstændige eller ikke
opdaterede.
Andre hjemmesider, der er linket til hjemmesiden (linked sites)
Hjemmesiden kan indeholde referencer (i et hyperlink, banner eller knap) til andre hjemmesider,
der relaterer til et bestemt aspekt på denne hjemmeside. Dette betyder ikke automatisk, at Ardo er
forbundet med disse andre hjemmesider eller deres ejere. Vi er ikke ansvarlige for disse andre
hjemmesider eller de oplysninger, de tilbyder.
Side 1 af 4

Leveret information og materiale
Hvis du giver os informationer eller andet materiale, accepterer du, at vi har tilladelse til at bruge
det. Du garanterer, at informationerne eller materialet a) ikke krænker rettigheder fra tredjeparter
(immaterielle rettigheder), og b) ikke på nogen måde er ulovlig i forhold til tredjepart.
Personlige oplysninger
Hvis du giver personlige oplysninger til os på hjemmesiden, f.eks. dit navn og din e-mailadresse,
gælder vores privatlivspolitik (se nedenfor). Vi anbefaler, at du læser denne privatlivspolitik
omhyggelig, inden du giver os disse oplysninger.

Kontakt
Hvis du har et spørgsmål eller en klage vedrørende denne hjemmeside, så kontakt os:

Ardo A/S
Slipshavnsvej 2
5800 Nyborg
e-mail: info@frigodan.dk
eller
Ardo Coordination Center N.V.
Attn. Marketing Department
Wezestraat 61
8850 Ardooie
Belgien

Øvrigt
Vi forbeholder os ret til, til enhver tid, at foretage ændringer og opdateringer på denne hjemmeside
og/eller disse vilkår uden forudgående varsel.
Disse betingelser samt brugen af hjemmesiden er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist der
vedrører eller hidrører fra denne, eller på nogen måde er forbundet med denne hjemmeside,
behandles af det danske retssystem.

Privatlivspolitik for Ardo
Generelt
Denne hjemmeside (eksklusiv linkede hjemmesider) administreres af os; Ardo A/S, Slipshavnsvej
2, 5800 Nyborg, datterselskab af Ardo Group med hjemsted i Belgien ("Ardo").
Denne privatlivspolitik angiver, hvilke data vi indsamler på denne hjemmeside, hvordan vi bruger
disse data, og hvordan dataene sikres.

1. Hvorfor indsamler Ardo data?
I visse afsnit på hjemmesiden kan du blive bedt om at angive dine (personlige) oplysninger, f.eks.
dit navn, din e-mailadresse og / eller adresse. Hvis dette er tilfældet, kan vi bruge disse detaljer til
forskellige formål.
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Vi kan bruge oplysningerne til det formål, der er angivet på hjemmesiden. Et formål kan
være, at besvare dine spørgsmål.
Hvis du har givet os din tilladelse, kan vi også bruge dine oplysninger til at henvende os til
dig via e-mail med nyhedsbreve om Frigodan og Ardo produkter, events og opskrifter.
Vi kan også bruge dit navn og din adresse til at sende dig oplysninger om Frigodan og Ardo
og / eller dets produkter pr. post. Hvis du ønsker, at vi henvender os til dig via telefon, kan
vi bruge dit telefonnummer (hvis du har givet det til os).
Vi kan også tilføje andre oplysninger til de kontaktoplysninger, som vi allerede har, eller har
modtaget fra en tredjepart. Vi gør dette til markedsføringsformål, og til bedre at tilpasse
vores produkter og tjenester til dine behov.

2. Hvem kan Ardo videregive dine oplysninger til?
Det kan være nødvendigt at videregive dine data til en tredjepart, så vi kan levere et produkt eller
en tjeneste, du bestilt fra os. Sådanne tredjeparter kan kun benytte dataene til ovennævnte formål.
Enhver anden brug er ikke tilladt.
Ardo må ikke videregive dine oplysninger til andre tredjeparter uden din forudgående tilladelse,
medmindre det er påkrævet jf. lovgivningen eller en retskendelse.

3. Hvilke andre informationer / data indsamles?
Visse information indsamles ved hjælp af cookies. En cookie er en lille tekstfil, som en server kan
placere på din computers harddisk. En cookie indeholder oplysninger om dig som besøgende på
hjemmesiden. Cookies kan bruges til at indsamle visse oplysninger, når du besøger hjemmesiden,
f.eks. de specifikke afsnit på hjemmesiden du besøgte, og de tjenester du har brugt på
hjemmesiden. Vi indsamler disse oplysninger for bedre at kunne tilpasse vores hjemmeside og
vores tjenester til dine interesser og behov.
Cookies kan også bruges til at huske adgangskoder, brugernavne og præferencer.
Du kan indstille din browser til at sikre, at cookies nægtes. Dette kan dog have en negativ
indvirkning på brugen af hjemmesiden.
Informationer på din computer, f.eks. din IP-adresse, internetbrowser type, og de operativsystem
du benytter, kan også indsamles og knyttes til dine data.

4. Er Ardo ansvarlig for andre hjemmesider?
Hjemmesiden kan indeholde referencer (i hyperlink, banner eller knap) til andre hjemmesider, der
relaterer til et bestemt aspekt af denne hjemmeside. Dette betyder ikke automatisk, at Ardo er
forbundet med disse andre hjemmesider eller deres ejere. Vi er heller ikke ansvarlige for
overholdelsen af lovgivningen omkring persondata fra disse tredjeparter.

5. Hvorledes beskytter Ardo data?
Ardo gør brug af de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre dine
(personlige) data mod tab eller enhver anden form for upassende håndtering.

6. Hvilke rettigheder har du?
Du har ret til at spørge Ardo, hvilke (personlige) data vi håndterer i din henseende. Ardo skal svare
på sådanne anmodninger (skriftligt) inden for fire uger. Ardo kan anmode om et lille gebyr for dette.
Du kan også anmode Ardo om at udfylde, rette eller fjerne disse data, og du kan oplyse, at disse
data ikke skal bruges til direkte markedsføring.
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7. Kan denne privatlivspolitik ændres?
Ardo kan beslutte at ændre denne privatlivspolitik i fremtiden, for eksempel, hvis vi begynder at
behandle andre (personlige) oplysninger og / eller videregive disse oplysninger til tredjeparter, som
ikke er nævnt i denne fortrolighedserklæring, som loven tillader.

8. Hvem kan du kontakte hvis du har spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller andre henvendelser om Ardo’s privatlivspolitik, så kontakt:

Ardo A/S
Slipshavnsvej 2
5800 Nyborg
e-mail: info@frigodan.dk
eller
Ardo Coordination Center N.V.
Attn. Marketing Department
Wezestraat 61
8850 Ardooie
Belgium
Endelig bestemmelse
Denne privatlivspolitik er underlagt dansk lovgivning.
Enhver tvist, der vedrører eller hidrører fra dette, eller på nogen måde er forbundet med denne
hjemmeside, behandles for det danske retsvæsen.
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