
GDPR Privatlivspolitik  
 
 
Sidst opdateret den 8. maj 2018  
 
VeriFone Systems, Inc. og vores datterselskaber (“Verifone”) er forpligtet til at beskytte dine 
personoplysninger og privatliv. Personoplysninger er data, der vedrører et identificeret eller 
identificerbart individ.  Denne privatlivspolitik beskriver den type personoplysninger, vi indsamler eller 
modtager, hvordan vi bruger, deler og beskytter personoplysninger, hvordan vi bruger cookies og lignende 
teknologier, og dine rettigheder og valgmuligheder. Hvis du har spørgsmål om privatlivspolitikken, kan du 
se kontaktoplysningerne nederst på denne side.    
 
De personoplysninger, vi indsamler 
 
Oplysninger du giver   
 
Vi indsamler eller anmoder om personoplysninger fra dig, når du: 
 

 Kontakter os via e-mail, telefon, mail eller ved hjælp af andre midler; 

 Anmoder om et tilbud, support, downloads eller information; 

 Køber et produkt, en service eller en løsning; 

 Opretter eller administrer en konto; 

 Registrerer eller aktiverer en enhed (f.eks., betalingsterminal);  

 Ansøger om finansiering eller kommerciel kredit; 

 Tilmelder dig begivenheder, webinars eller tjenester; 

 Abonnerer på nyhedsbreve, meddelelser om begivenheder eller informationsmaterialer; 

 Deltager i undersøgelser, konkurrencer eller andre salgsfremmende aktiviteter.   
 
De typer personoplysninger, vi måtte anmode om, vil generelt være tydelige for dig på det tidspunkt, du 
leverer dem, og kan omfatte:   
 

 Navn; 
 Kontaktoplysninger (f.eks., fysisk adresse, e-mail adresse, telefonnummer); 
 Arbejdsrelateret information (f.eks., jobtitel) 
 Logonoplysninger (f.eks., brugernavn); 
 Finansielle oplysninger (f.eks., kredit- eller betalingskortnummer, bankkontonummer:, 

faktureringsadresse); 
 
Hvis du vælger at deltage i en af vores onlineundersøgelser, som vi udfører for bedre at forstå vores 
kunders behov, kan vi anmode om yderligere kategorier af personoplysninger fra dig. 
 
 
 
 



 
Oplysninger vi indsamler automatisk 
 
Ud over de personoplysninger, som du giver os, indsamler vores webservere automatisk domænenavne 
af alle besøgende på Verifone-webstederne, og vi bruger også tredjeparts webanalysetjenester, der 
muligvis indsamler oplysninger, som din IP-adresse, enhedstype, enheds-id og anden teknisk information, 
ved brug af cookies og lignende sporingsteknologi. I nogle lande, herunder lande i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde, kan nogle af disse oplysninger betragtes som personoplysninger i 
henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. 
 
Indsamling af disse oplysninger gør det muligt for os bedre at forstå de besøgende, der kommer til vores 
websteder, fortæller os, hvor de kommer fra, og hvilket indhold på vores websteder er af interesse for 
dem.  Vi anvender disse oplysninger til vores interne analyseformål og for at forbedre kvaliteten og 
relevansen af vores websteder for vores besøgende. Nogle af disse oplysninger kan være indsamlet ved 
hjælp af cookies og lignende sporingsteknologi.  For flere oplysninger, se venligst vores cookiepolitik her. 
 
Oplysninger vi indsamler fra tredjeparter  
 
Fra tid til anden modtager vi muligvis oplysninger om dig fra tredjeparts kilder (herunder forhandlere, 
distributører og andre tredjeparter, som sælger eller servicerer Verifone-produkter eller -løsninger), men 
kun hvor disse tredjeparter har tilladelse eller er forpligtet til at videregive din personoplysninger til os.  
De typer oplysninger, vi måtte indsamle fra tredjeparter, omfatter kontaktoplysninger, 
faktureringsoplysninger og leveringsoplysninger. Vi bruger de oplysninger, vi modtager fra disse 
tredjeparter, til at levere det ønskede produkt, tjeneste eller løsning.   
 
Sådan bruger vi oplysningerne 
 
Generelt bruger vi kun de personoplysninger, vi indsamler fra dig, til de formål, der beskrives i denne 
privatlivspolitik eller for tilsvarende kompatible formål, eller til formål, som vi forklarer på det tidspunkt, 
hvor vi indsamler dine personoplysninger.   
 
Vi bruger især dine oplysninger til at: 
 

 Give de produkter, tjenester eller løsninger, du køber, for at gennemføre betingelserne i vores 
aftaler med dig, og for at forvalte vores forretningsforhold; 
 

 Aktivere, registrere eller opdatere produkter, du har købt fra os (f.eks., betalingsterminal); 
 

 Sende vigtige meddelelser om vores vilkår, betingelser og politikker; 
 

 Drive, evaluere og forbedre vores forretning (herunder udvikling af nye produkter og tjenester, 
udbygning og forbedring af vores tjenester, analyse af vores produkter); 

 

 Gennemføre kontrol af kreditreferencer og anden finansiel due diligence  
 

 

https://www.verifone.com/en/us/cookie-policy


 Udføre regnskaber, revision, fakturering og opkrævning af regninger og andre interne 
forretningsfunktioner 
 

 Udføre dataanalyse og -behandling (herunder markeds- og forbrugerforskning, 
kundetilfredshedsundersøgelse, trendanalyse, finansiel analyse); 

 

 Beskytte mod svig og anden ulovlig aktivitet, krav og andre forpligtelser, etablere, udøve og 
forsvare juridiske rettigheder og overholde vores lovmæssige forpligtelser i henhold til 
gældende lov; 

 

 Opretholde den fysiske sikkerhed af vores lokaliteter (f.eks., besøgernes logfiler) og elektronisk 
sikkerhed;  

 

 Informere dig om kommende begivenheder, opdateringer, nyheder og de nyeste produkter, 
tjenester, løsninger og andre tilbud, hvor dette er i overensstemmelse med dine 
kommunikationspræferencer 

 

 Betjene og administrere vores websteder.  
 

Vi kan også bruge dine oplysninger på en aggregeret måde, der ikke muliggør identifikation af en enkelt 
kunde, til at evaluere og forbedre vores tilbud. 

Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger 
 
For Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde vil vores retsgrundlag for at indsamle og bruge de 
ovenfor beskrevne personoplysninger afhænge af arten af disse oplysninger og den specifikke 
sammenhæng, vi indsamler dem i.   

Vi indsamler dog normalt kun personoplysninger fra dig, hvis: 

 vi har dit samtykke til at gøre det 
  

 vi har brug for dine personoplysninger til at yde en tjeneste eller at lave en kontrakt eller aftale 
med dig; eller  

 

 hvis behandlingen er i vores legitime interesser og ikke tilsidesættes af dine 
databeskyttelsesrettigheder eller grundlæggende rettigheder og friheder.   

I nogle tilfælde kan vi også have en juridisk forpligtelse til at indsamle personlige oplysninger om dig eller 
vi kan på anden måde behøve de personlige oplysninger til at beskytte dine vitale interesser eller en anden 
persons interesser. 

Hvis du har spørgsmål om eller brug for yderligere oplysninger om det retsgrundlag på baggrund af hvilket 
vi indsamler eller bruger dine personoplysninger, kontakt os venligst ved hjælp af kontaktoplysningerne, 
der er angivet under overskriften "Ændringer og kontakt" nedenfor. 
 



Oplysninger, vi deler 
 
Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: 

 til vores koncernselskaber, tredjepartsleverandører og partnere, der leverer 

databehandlingstjenester til os, eller som på anden måde behandler personoplysninger til formål, 

der er beskrevet i denne privatlivspolitik eller meddeles dig, når vi indsamler dine 

personoplysninger. Tjenesteudbydere og partnere omfatter reparation eller installation, 

bedrageribekæmpelse, forhandlere eller distributører, inkassobureauer, kurerer, 

kontraktproducenter og produktleverandører.  En liste over vores nuværende koncernselskaber i 

EØS er tilgængelig her. 

 

 til enhver kompetent retshåndhævende myndighed, regeludstedende offentligt organ, domstol 

eller anden tredjepart, hvor vi mener, at offentliggørelse er nødvendig (i) som følge af gældende 

lovgivning eller regulering, (ii) til at udøve, etablere eller forsvare vores juridiske rettigheder eller 

(iii) til at beskytte dine vitale interesser eller andre menneskers interesser; 

 

 i forbindelse med eventuelle foreslåede køb, fusion, omorganisering, erhvervelse, opløsning eller 

likvidation af enhver del af vores forretning, forudsat, at vi informerer tredjemand om, at den kun 

skal bruge dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik; og 

 

 til enhver anden person med dit samtykke til offentliggørelsen. 

 
Sådan beskytter vi personoplysninger 
 
Vi tager databeskyttelse og privatliv seriøst. Vi opretholder passende organisatoriske, tekniske og fysiske 
sikkerhedsforanstaltninger designet til at beskytte personoplysninger mod utilsigtet, ulovlig eller 
uautoriseret destruktion, tab, ændring, adgang, offentliggørelse eller brug. Idet indsendelser af 
information via internettet aldrig er helt sikre, kan vi ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, du 
sender via internettet, og sådanne indsendelser er lavet på egen risiko. 
 
Dataopbevaring 

Vi opbevarer de personoplysninger, vi indsamler fra dig, hvis vi har en løbende, lovlig forretning, der har 

brug for det (for eksempel til at give dig en service eller en løsning eller at overholde gældende juridiske, 

skatte- eller regnskabskrav).   

Når vi ikke har nogen igangværende lovlige forretninger til at behandle dine personoplysninger, vil vi 

enten slette eller anonymisere dem eller, hvis det ikke er muligt (for eksempel fordi dine 

personoplysninger er gemt i arkiver med sikkerhedskopier), gemmer vi sikkert din personoplysninger og 

isolerer dem fra enhver viderebehandling indtil sletning er mulig.  

Dinne rettigheder og valgmuligheder 
 
I det omfang, der er fastsat i lovgivningen i din jurisdiktion, kan du: 



 

 have ret til at få adgang til visse personoplysninger, vi opretholder om dig, og få en kopi af disse 
oplysninger; 

 opdatere eller rette unøjagtigheder i disse oplysninger;  

 protestere mod vores brug af dine personoplysninger;  

 blokere eller slette dine personoplysninger fra vores database; 

 protestere mod behandling af dine personoplysninger; 

 bede os om at begrænse behandling af dine personoplysninger; eller 

 anmode om overførsel af dine personoplysninger.  

Du har også til enhver tid ret til at fravælge markedsføringskommunikation, vi sender dig.  Du kan udøve 
denne ret ved at klikke på "frameld" eller "opt-out" linket i marketing e-mails, vi sender dig.   

På samme måde, hvis vi har indsamlet og behandlet dine personoplysninger med dit samtykke, kan du til 
enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af 
enhver behandling, vi har foretaget før din tilbagetrækning, og det vil heller ikke påvirke behandlingen af 
dine personoplysninger, der udføres i forbindelse med lovlige behandlingsgrunde bortset fra samtykke.  

Du har ret til at indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed om vores indsamling og brug af 
dine personoplysninger. For yderligere information kontakt venligst din databeskyttelsesmyndighed. 
Kontaktoplysninger til databeskyttelsesmyndighederne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, 
Schweiz og visse ikke-europæiske lande er tilgængelige her.  

For at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte privacy@verifone.com og vi overvejer din anmodning i 
overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.  For at beskytte dit privatliv og opretholde 
sikkerhed kan vi tage skridt til at bekræfte din identitet, før du giver adgang til oplysningerne. 
 
Links til andre websteder 
 
Vores websteder kan indeholde links til tredjeparts websteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet eller de 
privatlivspraksis, der anvendes af andre websteder. 
 
Internationale overførsler  
 
Dine personoplysninger kan overføres til og behandles i andre lande end det land, hvor du er bosat.  Disse 
lande kan have databeskyttelseslovgivning, der adskiller sig fra lovgivningen i dit land (og kan i nogle 
tilfælde måske ikke være så beskyttende). 

Vores webstedservere er placeret i USA, og vores tredjeparts serviceudbydere og tilknyttede 
virksomheder opererer rundt om i verden. Det betyder, at når vi indsamler dine personoplysninger, kan 
vi behandle dem i et af disse lande. 

Vi har imidlertid taget passende sikkerhedsforanstaltninger for at kræve, at dine personoplysninger 
forbliver beskyttet i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. Når vi overfører dine 
personoplysninger til andre lande, forlader vi os på: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
mailto:privacy@verifone.com.


 Europa-Kommissionens beslutninger om tilstrækkelighed, som anerkender, at de her noterede 
lande, der ikke er EØS-lande, har nationale love, der beskytter personoplysninger til en i det 
væsentlige tilsvarende standard, der kræves i EU-lovgivningen; 

 Europa-Kommissionens standardkontraktsklausuler, som kræver, at ikke-EØS-modtagere af 
personoplysninger fortsætter med at beskytte de personoplysninger, de modtager, til den 
standard, der kræves i EU-lovgivningen; eller 

 andre lovlige dataoverførselsmekanismer eller undtagelser fra dataoverførselsrestriktioner.    

Yderligere oplysninger kan leveres efter anmodning.  Se venligst kontaktoplysninger nedenfor.  

Ændringer og kontakt 
 
Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden som følge af ændring af juridiske, tekniske eller 
forretningsmæssige udviklinger. Når vi opdaterer vores fortrolighedserklæring, træffer vi passende 
foranstaltninger for at informere dig, i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi 
foretager. Vi vil indhente dit samtykke til ethvert materiale om ændringer af privatlivspolitik, hvis og 
hvor dette kræves af gældende databeskyttelseslovgivning.  

Du kan se, hvornår denne privatlivspolitik senest blev opdateret, ved at tjekke "sidst opdateret" datoen, 
der vises øverst i denne privatlivspolitik.   

Hvis du er en kortindehaver, der har brugt en af vores terminaler på et salgssted, og gerne vil have 
oplysninger om betalingsbehandling, bedes du straks kontakte sælgeren / forhandleren. 
 
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os på: 
 
VeriFone Systems, Inc. (den dataansvarlige) 
Attn: Legal Department 
88 West Plumeria Drive,  
San Jose, CA 95134 
United States 
Fax +1.408.232.7841 
 
Verifone UK, Ltd. 
Attn:  Legal Department 
3 Roundwood Avenue 
Stockley Park  
Uxbridge 
UB11 1AF 
UK 
 
Du kan også kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på privacy@verifone.com. 
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
mailto:privacy@verifone.com.

