Persondata – og cookiespolitik
Denne persondata- og cookiespolitik beskytter personlige oplysninger ved at regulere NSH NORDICs brug af
de oplysninger, som du stiller til rådighed, når du handler hos NSH NORDIC A/S.
Formålet med behandling af dine data er kunne oprette dig som kunde i vores system og efterfølgende oprette
salgsordrer og levere de bestilte varer. Det er nødvendigt, at du oplyser dit navn, adresse og
kontaktoplysninger for, at vi kan levere varer til dig. Vi benytter ikke dine oplysninger til andet, end det/de
angivne formål.
Vi sender dine data videre til Consignor Portal, som videreformidler dine oplysninger til den af NSH NORDIC
A/S valgte fragtudbyder, som efterfølgende anvender dine oplysninger til at kunne levere de bestilte varer på
dit leveringssted. Oplyses telefonnummer og e-mailadresse accepteres det samtidigt, at disse oplysninger
videregives til fragtudbyderen med henblik på track and trace (sporing af din forsendelse).
Vi gemmer dine data i 5 år, hvorefter de slettes i vores systemer.
Hvis du tidligere har afgivet samtykke til at modtage vores nyhedsbrev, gemmer vi dit navn og dine emailoplysninger, så længe du ønsker at abonnere på vores nyhedsbrev. Har du afgivet samtykke kan dette til
enhver tid trækkes tilbage ved at sende en e-mail til post@nshnordic.com.
Der vil altid være mulighed for at gøre indsigelse mod og begrænse behandlingen af dine data, hvis dette
ønskes. Du kan til en hver tid få indsigt i, rettet eller slettet de data vi har indsamlet. Du skal være opmærksom
på, at du også til enhver tid har mulighed for at kontakte os for at få udleveret dine oplysninger i et struktureret
og almindelig anvendt format samt at få overført dine oplysninger til en anden virksomhed, hvis dette er teknisk
muligt.
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt
eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab,
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Du er ved tvivlsspørgsmål altid velkommen til, at kontakte vores dataansvarlige på:
telefon +45 75754270 og mail post@nshnordic.com.
Du har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet, hvis du finder vores behandling af dine personoplysninger
ukorrekt - https://www.datatilsynet.dk/forside/.
Kort om Cookies
En cookie er nødvendig, for at din browser og et website kan kommunikere og dermed levere den service,
som websitet tilbyder.
-

De lægges typisk på din computer fra websites, du besøger.
De understøtter funktioner som f.eks. log-in og sprog, som du bruger på hjemmesiden.
Annoncer eller videoer, som du klikker på, kan også lægge cookies.
I dine browserindstillinger kan du indstille, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes.

Vi anvender ikke cookies til målrettet markedsføring.
Google Analytics
På vores website anvender vi Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Google Analytics anvender såkaldte
”cookies”, tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af websitet.
Hvis de oplysninger, som genereres ved hjælp af cookies, om brugen af websitet videregives til en server
hos Google, er det sikret via indstillingerne, at IP-adressen anonymiseres før geolokaliseringen og erstattes
med en dynamisk IP-adresse før lagringen. På vegne af operatøren af dette website anvender Google disse
oplysninger til at analysere, hvordan brugerne anvender websitet, til at sammensætte rapporter om
aktiviteter på websitet og til over for operatøren af websitet at tilvejebringe yderligere tjenesteydelser, som er

forbundet med brugen af websitet og af internettet. Den IP-adresse, som videregives af din browser i
forbindelse med Google Analytics, sammenføres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre
lagringen af cookies ved at foretage en tilsvarende indstilling af din browsersoftware. Vi gør dog opmærksom
på, at du i så fald evt. ikke kan benytte alle funktioner i fuldt omfang på dette website. Du kan derudover
forhindre, at dataene til Google, som er genereret af cookies og vedrører din brug af websitet (inkl. din IPadresse), registreres og behandles af Google ved at downloade og installere et browser-plugin, som er
tilgængeligt til den browser du anvender.

