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For at vi kan tilbyde dig den bedste funktionalitet på alle tjenester tilknyttet Anecdon (CMS 

og App) har vi brug for at indsamle og behandle oplysninger om dig. Herunder beskriver vi, 

hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og beskytter dine oplysninger, når du bruger 

vores tjenester. Herudover beskriver vi dine valgmuligheder, når vi behandler dine 

oplysninger. 

 

Hvem er vi 

Anecdon ApS 

Havnegade 29 

5000 Odense C 

CVR: 41235047 

Telefon: 42701080 

E-mail: info@anecdon.dk 

 

Privatlivspolitik 

Når du besøger vores tjeneste, indsamles en række oplysninger om dig, din computer og 

din adfærd på websitet. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, vi 

indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har 

adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger. 

 

Hvilke oplysninger opbevarer vi? 

Vi har brug for oplysninger om både din attraktion/virksomhed og om dig for at du kan 

benytte Anecdon CMS. 

Oplysninger om den attraktions-/virksomhedsprofil du skal oprette/tilknyttes: navn, 

adresse, telefonnummer og CVR-nummer. 

Oplysninger om dig: navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer og e-mail. 

Du kan til enhver tid anmode om at få slettet de oplysninger du har givet til os. Ved 

sletning at oplysningerne ophører tilmeldingen til Anecdon CMS og det vil derefter ikke 

være muligt at tilgå uploadet materiale. 

 

Behandling af dine oplysninger og videregivelse til tredjepart 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart, medmindre du har givet 

udtrykkeligt samtykke til det.  

Når du giver os oplysninger i forbindelse med oprettelse af en brugerprofil, giver du dog 

samtykke til, at vi må opbevare dine oplysninger og videregive dem til tredjepart i det 

omfang, det er nødvendigt for at opretholde din brug af Anecdon CMS. 

Vi bruger Amazon Web Services til drift af vores tjenester. Amazon får i den forbindelse 

ikke adgang til oplysninger om dig eller din virksomhed. 

 

Oplysningerne behandles fortroligt og sikkert 

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert.  

Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, 

der sikrer, at oplysningerne ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller 



forringes, og at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt 

behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen. 

 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? 

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du benytter dig af vores tjeneste. Vi sletter dine 

oplysninger inden for rimelig tid efter, at du er ophørt med at anvende vores tjenester.  

 

Cookiepolitik 

På vores tjeneste bruger vi og vores samarbejdspartnere forskellige cookies.  

Cookies er vigtige for os fordi, de hjælper til at gøre vores online-tjeneste lettere at bruge. 

Herudover hjælper de os til at følge med i hvordan vores tjenester bruges, og til at hjælpe 

os med at levere den bedste service til dig.  

 

Dette bruger vi dine oplysninger til  

Vi bruger dine oplysninger til at oprette og administrere adgang til Anecdon CMS, 

herunder vedrørende login. Vi bruger også dine oplysninger til at optimere din brug af 

Anecdons tjenester. 

De oplysninger, som vi i øvrigt indsamler om dig igennem cookies, bruger vi til at forbedre 

vores tjeneste, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse vores 

indhold.  

 

Dine rettigheder 

Du kan til enhver tid bede os om at få oplyst eller slettet de oplysninger vi har om dig, ved 

at kontakte os på info@anecdon.dk. 

Ved sletning at oplysningerne ophører tilmeldingen til Anecdon CMS og det vil derefter 

ikke være muligt at tilgå uploadet materiale. 

Såfremt vi foretager væsentlige ændringer i nærværende personlighedspolitik, vil du blive 

oplyst herom. 
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