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Det er meget vigtigt for os, at holde dine personlige oplysninger sikre.  Følgende oplysninger vil forklare dig, hvad slags data, der bliver gemt når du 
besøger hjemmesiden, og hvordan det vil blive brugt.
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1 Omfang af denne Fortrolighedspolitik 
Denne fortrolighedspolitik gælder for alle Lyoness hjemmesider, der indeholder fx et link på hver side, der omdirigerer til det. Du bør tage i betragtning, at 
regler om databeskyttelse kan variere på nogle af Lyoness‘ hjemmesider, alt afhængigt af landet.

2 Anvendelse og videregivelse af dine personlige oplysninger 
„Personlige data“ henviser til oplysninger om personlige eller materielle forhold, der kan henføres til dig direkte eller indirekte (fx gennem et medlems-
ID). Personlige oplysninger omfatter for eksempel dit navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. For at kunne bruge din medlemskonto eller 
Loyalitetpartner‘s konto, er det nødvendigt for os at kende dine personlige data. 

Vi bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med dansk lov om databeskyttelse. Når du giver os personlige oplysninger (dvs. når du 
registrerer dig som medlem, eller du er en Loyalitetspartner og sender en forespørgsel til os), så går vi ind og behandler de oplysninger, du har givet os, så 
vi kan kommunikere med dig, udføre vores tjenester eller din anmodning og håndtere teknisk administration. Desuden kan vi bruge dine personlige data til 
alle de formål, som du har givet os samtykke til, dvs at vi informerer dig om tilbud hos Lyoness og vores Loyalitetspartnere.

Dine personlige data bliver grundlæggende kun benyttet af den virksomhed, der fremgår af virksomhedsoplysningerne på hjemmesiden. For at udføre 
vores serviceydelser, kommunikere med medlemmer og administrere vores online tilstedeværelse, benytter vi os potentielt af visse services fra nogle 
tjenesteudbydere. Vi kan garantere dig, at vi har forpligtet disse udbydere til udelukkende at bruge dine personlige data til at udføre vores opgaver. Disse 
udbydere er afskåret fra yderligere brug af disse data.

Dine personlige oplysninger vil kun blive videregivet til en tredjepart, hvis og når det er nødvendigt at gennemføre en kontraktopgave, eller hvis du tidligere 
har aftalt med os at gøre det. Lyoness er en international aktiv virksomhed. Vores forretningsaktiviteter, ledelsesstruktur og vores tekniske infrastruktur går 
langt ud over de nationale grænser. Hvis det bliver nødvendigt, vil vi videregive dine personlige data til andre virksomheders gruppemedlemmer (du kan 
finde en opdateret liste på http://www.lyoness.net/AT/international.aspx), hvis og når det er nødvendigt for levering af en bestemt tjeneste. Ligeledes har 
vi ret til at bruge udvalgte Loyalitetspartner venner til at udføre tjenester (dvs. sende forsendelser og direkte e-mail samt behandling af transaktioner), hvor 
vi kan videregive persondata, hvis og når det er nødvendigt. Alle disse virksomheder har forpligtet sig til at bruge dine personlige data med det ene formål, 
som blev forudsat, som der henvises til i den Østrigske databeskyttelse erklæring. 

En overførsel af dine personlige data til udlandet kan kun ske med dit samtykke. Dette inkluderer ikke overførsler til medlemsstaterne i Det Europæiske 
Økonomiske samarbejdsområde, Schweiz, Canada, eller til virksomheder, der har indvilliget i at overholde US Department of Commerce Safe harbor-
principperne.

3 Logge ind på vores hjemmeside 
Du kan bruge en del af vores hjemmeside uden at afsløre nogen personlige oplysninger. I dette tilfælde optager vi også visse oplysninger, som vi modtager 
fra din Internetbrowser i forbindelse med brug af vores hjemmeside (f.eks indhold af indsamlede oplysninger, dato og tidspunkt for adgang, mængden af 
overførte data, meddelelse om en vellykket hentning af fil, type af Internetbrowser, sprog og den domæneside, du kom til os fra). Dette er for at indsamle 
statistiske data vedrørende anvendelsen og effektiviteten af vores hjemmeside, og til at indsamle og tilpasse disse efter vores brugeres behov. Vi giver 
adgang til vores hjemmeside og download af filer fra alle websteder. 



4 Cookies og Webbeacons 
Vores hjemmesider bruger såkaldte cookies, som er små tekstfiler, der gemmes på din computer, og kan opsamles der igen, når du besøger vores 
hjemmeside. Cookies bruges til at gøre det muligt for dig at tilmelde dig vores tjenester og til at personliggøre hjemmesiden for dig.

Ved køb gennem en af vores online-shops, sætter vi en cookie med dit medlems-ID, så vi kan sætte købet ind på din konto. Når du køber varer eller 
tjenester via en af vores Loyalitetspartnere, meddeler hjemmesiden os om salget og transaktionen ved hjælp af en en-pixel grafik og en cookie.

For Internet-sporing (se punkt 5) sætter vi vores tracking serviceudbyder „Google Analytics“ til at registrere og analysere online aktiviteter. Denne evaluering 
er anonym.

Du kan indstille din browser til at afvise alle, eller nogle, cookies. Bemærk, at du ikke kan bruge alle funktioner og tilbud på vores hjemmeside, hvis du ikke 
accepterer cookies. Som allerede nævnt, er cookies nødvendigt for at vi kan spore dine online-køb og kreditere Cashback fordelene, vi skylder dig.

Vores hjemmesider kan indeholde såkaldte webbeacons. Som er lille og usynlig grafik, der hjælper os til at opdage interaktion med vores hjemmeside, 
for at oprette cookies eller til at bestemme antallet af besøgende. Webbeacons, eller specielt kodede links i vores nyhedsbrev og markedsføring e-mail‘s, 
er bygget for at afgøre, om meddelelserne er blevet læst eller links er blevet klikket på, så vi kan evaluere succesen af vores forsendelser ved hjælp af 
statistiske data. 
Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du, at de ovennævnte cookies og webbeacons kan anvendes.

5 Internetsporing 
Internetsporing afslører vigtige oplysninger om brugerens adfærd på vores hjemmeside, og gør det derfor muligt for os at foretage en effektiv gennemgang 
af vores online aktiviteter. Evalueringen sker anonymt, og er ikke sporet til dig. Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en Internetanalytiker udbudt 
af Google Inc. (Google).   Google Analytics gør også brug af cookies, der er gemt på din computer, og tillader en analyse af brugen af hjemmesiden. De 
oplysninger, der genereres gennem en cookie, om din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), vil blive opbevaret på en server i Google i USA. 
Google vil bruge disse oplysninger til at vurdere dit brug af hjemmesiden for at lave rapporter om hjemmesideaktiviteter, samt yde webstedsstatistik og 
internet-relaterede tjenester. Google vil ikke give disse oplysninger til tredjemand, medmindre loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler disse data 
på vegne af Google. Google vil under ingen omstændigheder knytte din IP-adresse med andre data, der er lagret i forbindelse med Google. Du kan afvise 
at bruge cookies ved at ændre dine browser-indstillinger. Du bør være opmærksom på, at hvis du vælger denne mulighed, vil du ikke være i stand til at 
bruge alle funktioner på hjemmesiden.

Ved at bruge dette websted, accepterer du behandling af personlige oplysninger af Google på måden beskrevet ovenfor og til de formål, der er anført.

Du kan til hver en tid gøre indsigelse mod indsamling og brug af din IP-adresse af Google Analytics, og hente et deaktiveringsværktøj fra http://tools.
google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vi har forbedret Google Analytics på koden „_anonymizeIP ();“, for at sikre anonym indsamling af IP-adresser og derved udelukke identifikation af enhver 
direkte relateret person.

6 Nyhedsbrev 
Hvis du gerne vil modtage et af vores nyhedsbreve, kræver vi en gyldig e-mail-adresse og oplysninger, der vil give os mulighed for at kontrollere, at du er 
ejer af den e-mail-adresse, eller at ejeren af den e-mail-adresse accepterer at modtage nyhedsbrevet. Der er ikke behov for yderligere data. Din tilladelse 
til, at lade os gemme disse oplysninger og din e-mail-adresse i det omfang, vi har brug for til nyhedsbrevet, kan altid ændres i dit Lyoness Cockpit under 
Personlige indstillinger eller ved at annullere dit abonnement (link til at afmelde).

7 Konkurrencer 
Ved at deltage i en konkurrence, accepterer du udtrykkeligt, at Lyoness Austria GmbH har adgang til dine personlige oplysninger (f.eks navn, fødselsdato, 
adresse, telefonnummer, e-mail-adresse) til reklameformål, og kan lagre denne information til fremtidige markedsføringsformål inden for Lyoness Group 
(du kan finde en opdateret liste på www.lyoness.net / AT / international.aspx). Naturligvis, kan du annullere denne aftale gratis, skriftligt eller via e-mail til 
office@lyoness.dk til enhver tid. Ved nogle konkurrencer kan vi angive specifikke vilkår og betingelser for brug, der kan supplere eller ændre betingelserne 
nævnt her.

8 Links til tredjepart 
Vores hjemmeside kan indeholde links til web tilbud fra tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for udformningen og indholdet af disse hjemmesider, heller ikke 
deres håndtering af personlige oplysninger. Læs venligst fortrolighedspolitikken igennem på den linkede hjemmeside.

9 Forespørgsler om brug af dine personlige oplysninger 
Hvis du har spørgsmål om brug af dine personlige data, eller du ønsker at rette eller slette i dem, bedes du kontakte følgende adresse:

Rikke, please use the DK information here. 

Strandvejen 58, 2900 Hellerup 
Tlf.: +45 44220202 
Fax: +45 44220203 
E-Mail: office@lyoness.dk  

Den ansvarlige kontraherende part for persondata er:

Lyoness International AG

Bahnhofstrasse 7

CH-9470 Buchs

10 Ændringer af fortrolighedspolitik 
Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden for at afspejle en ændring i vores tjenester og feedback fra vores medlemmer og Loyalitetspartnere. I toppen 
af denne fortrolighedspolitik kan du finde datoen for den sidste opdatering. Kontroller venligst denne fortrolighedspolitik regelmæssigt for ændringer og 
opdateringer.


