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Pentias privatlivs- og cookiepolitik
Persondatasikkerhed er højt på dagsordenen i Pentia, derfor behandler vi dine personoplysninger
ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv. Indsamling samt behandling af data i relation til
pentia.dk, sker altid i henhold til Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.
Du kan altid se hvornår vores privatlivspolitik sidst er opdateret eller ændret øverst.
Vi indsamler data om alle besøg på Pentia.dk. Dataene bruger vi til at forbedre brugeroplevelsen
på pentia.dk, præsentationen af vores ydelser samt informationsarkitekturen på sitet. I denne
politik kan du læse om hvilke data vi indsamler og behandler. Du kan ligeledes finde informationer
om hvordan du kontakter Pentia A/S vedrørende privatlivs- og cookiepolitik.
Pentia anvender forskellige analyseværktøjer herunder Google Analytics.
Pentia indsamler personoplysninger om brugerne af Pentia.dk på to måder:
• Ved brug af cookies
• Ved oplysning af brugerens egne oplysninger via Pentia.dk
Dataansvarlig
Pentia A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler for
pentia.dk.
Pentia A/S
Islands Brygge 55
2300 København S
CVR: 20868872
Pentia A/S har ikke en DPO (Data Protection Officer), men vores persondataforordningsgruppe kan
kontaktes på persondata@pentia.dk.
Cookies
For at kunne lave demografiske og brugerbaserede statistikker med det formål at forbedre
brugeroplevelsen på pentia.dk anvendes cookies på pentia.dk.
Stort set alle websites anvender cookies. Når du besøger et website, efterlader du elektroniske
spor, der giver andre mulighed for at følge din færden på nettet. Det er ligeledes cookies, der gør
at du nemt kan genfinde et website du har besøgt tidligere i din browserhistorik. Når du besøger
pentia.dk lagres der en cookie på din enhed (computer). En cookie er en tekstfil, der sikrer at din
computer kan genkendes ved tilbagevendende besøg. Oftest anvendes cookies af
websiteindehaveren til at kunne forbedre den måde hvorpå websitet er udformet på. Nogle
funktioner på websites er afhængige af cookies.

Sådan undgår du cookies
Du har som bruger mulighed for at blokere alle cookies og slette eksisterende cookies fra din
enhed (computer). Dette gøres via indstillingerne i din browser. Du kan slå cookies fra i din
browser og stadig anvende Pentias hjemmeside.
Indsamling og anvendelse af personoplysninger
Vi indsamler altid kun oplysninger som du, som privatperson selv har oplyst til Pentia A/S via
registrering, deltagelse i undersøgelse, event eller lignende. Her indsamles oplysningerne navn og
e-mailadresse ved tilmelding til nyhedsbrev. Vi videresælger selvfølgelig ikke dine personlige
oplysninger til tredjeparter.
Personoplysninger anvendes til at gennemføre den service, som oplysningerne er registreret i
forbindelse med. Derudover anvendes personoplysninger, såsom adfærdsdata til at opnå indsigt i
brugeradfærd på vores website pentia.dk. Dette omfatter undersøgelser og analyser, der er med
til at forbedre brugeroplevelsen samt præsentation af vores ydelser.
Dine rettigheder og kontakt vedrørende personoplysninger
Hvis du ønsker oplysninger om de data, der måtte være registreret om dig hos Pentia A/S, bedes
du henvende dig til persondata@pentia.dk. Du har herigennem mulighed for at få indsigt i, og få
udleveret, de informationer, der er registreret om dig hos Pentia A/S. Ligeledes har du mulighed
for at få ændret forkerte data eller få slettet data. Der skal ydermere gøres opmærksom på, at du
kan gøre indsigelse mod en registrering af dine data i henhold til Databeskyttelsesforordningen af
25. Maj 2018.
Beskyttelse af personoplysninger
Vi opbevarer dine personlige oplysninger fortroligt og sikkert i lukkede systemer med
adgangskontrol. Sikkerhedsforanstaltninger, governances og fortegnelser opdateres løbende
således at personoplysninger altid behandles og håndteres forsvarligt.
Hvornår slettes dine personoplysninger?
Framelder du dig vores nyhedsbrev via linket nederst i et udsendt nyhedsbrev vil dine data blive
slettet med det samme. Henvender du dig personligt til Pentia A/S enten pr. telefon eller e-mail,
vil dine data blive slettet hurtigst muligt herefter og senest en uge efter henvendelse. Der må
gøres opmærksom på at behandlingstiden kan være længere end en uge i forbindelse med
helligdage. Registreres det at nyhedsbreve tilsendt en oplyst e-mailadresse bouncer fem gange i
træk, vil e-mailadressen og den øvrige tilhørende persondata (navn) blive slettet fra vores
database og e-mailadressen vil ikke længere være tilmeldt Pentias nyhedsbrev.
Mulighed for at klage
Der skal gøres opmærksom på at du som individ, har mulighed for at klage over behandlingen af
registrerede persondata om dig. Dette skal i henhold til persondataloven ske til Datatilsynet.
Frameldelse af Pentias nyhedsbrev
Er du tilmeldt Pentias nyhedsbrev kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage og dermed
framelde dig igen. Frameldelse sker enten via linket nederst i nyhedsbrevet "Afmeld dette

nyhedsbrev" eller ved at kontakte Pentia A/S på persondata@pentia.dk. Vi bestræber os på at
svare hurtigst muligt, men må oplyse at der kan være længere svartid i forbindelse med weekend
og helligdage.
Kontakt Pentia A/S
Du kan kontakte Pentia A/S via:
• Mail persondata@pentia.dk
• Brev til Pentia A/S att: Persondatagruppen, Islands Brygge 55, 2300 København S

