Beskyttelse af personoplysninger
Politik for beskyttelse af personoplysninger
Gigaset Communications GmbH og databeskyttelse
Det er meget vigtigt for Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, 46395 Bocholt
(herefter kaldet "Gigaset") at beskytte personoplysninger. Vi gennemfører derfor vores
aktiviteter i overensstemmelse med de gældende juridiske bestemmelser om beskyttelse af
personoplysninger og datasikkerhed. Denne politik beskriver de data, vi indsamler, hvordan
vi håndterer disse data, og for hvem vi gør dem tilgængelige (hvis relevant).
Personoplysninger
En forudsætning for, at vi kan tilbyde dig vores freeware‐tjeneste Gigaset QuickSync, er, at vi
må gemme nogle personoplysninger på vores servere. Uden opgivelse af visse oplysninger
kan opdateringstjenesten ikke fungere. Når du bruger Gigaset QuickSync, gemmer vi
adgangsdata i serverlogfiler, f.eks. navnet på den sendte fil, datoen og klokkeslættet for
forbindelsen, den mængde data, der blev overført, og den kontaktede udbyder, din
browsertype, browserindstillingerne, det brugte operativsystem og adgangsstatussen
(filoverførsel, fil ikke fundet osv.) og din IP‐adresse. Disse data behandles udelukkende for at
sikre problemfri funktion af dataforbindelsen, og gør det ikke muligt for os at drage nogen
konklusioner angående din person. Med vores Gigaset QuickSync indsamler vi ikke nogen
personoplysninger, f.eks. navne, adresser, telefonnumre eller e‐mailadresser, medmindre de
er nødvendige for en kontraktlig relation, eller hvis du frivilligt opgiver sådanne data til os
(f.eks. gennem registrering, oprettelse af en brugerkonto, besvarelse af en undersøgelse),
eller den relevante lovgivning angående beskyttelse af dine data tillader det.
Ud over dem, der driver den tekniske dataforbindelse (f.eks. udbyder, NW‐operatør), har
ingen tredjeparter adgang til dine data uden for Gigaset‐virksomheder. Herudover
videregives dine data kun til tredjeparter, hvis det er nødvendigt at gøre det af hensyn til
kontraktbehandling eller fakturering, og du har givet dit samtykke til videregivelse af
sådanne oplysninger.
Dine data opbevares hos Gigaset, så længe det er nødvendigt for at implementere de
tjenester, du anmodede om.
Formål
I forbindelse med Gigaset QuickSync‐driften bruger vi generelt personoplysningerne til at
oprette en forbindelse mellem din enhed og vores servere. Det muliggør dataoverførsel til
softwareopdateringer.
Derudover forbeholder vi os retten til at opbevare din IP‐adresse på samlelister og bruge den
til vores egne reklameformål, f.eks. at sende interessante tilbud og oplysninger om vores
produkter via Quick Sync‐meddelelse. Du kan når som helst gøre indsigelse mod
opbevaringen og brugen af dine data til disse formål ved at sende en meddelelse til den
kontaktperson, der er angivet nedenfor.

Tilsigtet brug
Gigaset vil udelukkende indsamle, behandle og bruge de personoplysninger, som du gør
tilgængelige online, til de formål, du er informeret om, medmindre indsamlingen,
behandlingen eller brugen af disse data er nødvendige i følgende situationer:
 Til et yderligere formål, der er direkte forbundet med det oprindelige formål, hvortil
personoplysningerne blev indsamlet.
 Til at forberede, forhandle og gennemføre en kontrakt med dig
 Som følge af en juridisk forpligtelse eller ordre herom fra myndigheder eller juridiske
enheder
 Til at retfærdiggøre eller beskytte juridiske krav eller til at forsvare os mod
reklamationer
 Til at forhindre misbrug eller andre ulovlige aktiviteter, f.eks. tilsigtede angreb på
it‐systemer, og til at garantere datasikkerheden
Respekt for rettigheder
Gigaset respekterer sine kunders rettigheder i forbindelse med behandling af
personoplysninger. Det omfatter den juridiske ret til oplysninger, rettelse af forkerte
personoplysninger og sletning af personoplysninger (så længe det ikke er konflikt med
lovkrav eller legitime interesser).
Sikkerhed
Gigaset gennemfører tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig sletning eller ændring og mod tab,
uautoriseret videresendelse og uautoriseret adgang.
Spørgsmål og kommentarer
Gigaset vil svare på alle passende anmodninger om gennemsyn og, hvor relevant, om
rettelse, tilføjelse eller sletning af personoplysninger. Hvis du har nogen spørgsmål eller
kommentarer om denne politik for beskyttelse af personoplysninger (f.eks. angående
gennemsyn og opdatering af dine personoplysninger), kan du klikke på kontaktoplysningerne
for vores databeskyttelsesmedarbejder (data‐protection@gigaset.com). Vi tilpasser vores
politik for beskyttelse af personoplysninger regelmæssigt i overensstemmelse med
yderligere udviklinger vedrørende internettet. Vi offentliggør rettidigt ændringer på denne
side. Du bør derfor regelmæssigt kigge på denne side for at gøre dig bekendt med den
aktuelle version af politikken for beskyttelse af personoplysninger.
Ændringer af politikken for beskyttelse af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre denne politik for beskyttelse af
personoplysninger med relevante databeskyttelsesbestemmelser. Den aktuelle version er
dateret maj 2018.

