
 

 

Privatlivspolitik for Soldyk 
 

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. 
Vi behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, og vi værner om den enkeltes 
sikkerhed. Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke data der er registreret om dig. 

 
Henvendelse vedrørende privatlivspolitikken. 
Hvis du har spørgsmål vedrørende privatlivspolitikken, kontakt venligst Jan Henningsen på email 
jah@soldyk.dk eller telefon 40 15 24 21. 
 
Websted: soldyk.dk 

 
Hvilke data indsamler vi. 
Vi opsamler ingen personlige data fra besøgende på hjemmesiden. 
 
Hjemmesiden er udelukkende en informationsside, og du kan ikke indtaste personlige oplysninger i nogen 
form. Hvis du bruger email-linket til at skrive til mig, bliver du omdirigeret, så du skriver fra din egen e-mail. 
 

Vi videregiver ikke dine data. 
Jeg videregiver ikke data til udenforstående. 
 

Indlejret indhold fra andre websteder. 
Dette websted indeholder indlejret indhold (f.eks. YouTube videoer). Indlejret indhold fra andre websteder 
opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. 
 
Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og 
overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det 
pågældende websted. 
 

Cookies. 
Du accepterer mine cookie-betingelser ved at bruge min hjemmeside. 
 
Der anvendes et minimum af cookies, og de er relateret til de programmer, der er anvendt, for at 
hjemmesiden kan vises og fungere. 
 
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Afviser du cookies, kan 
der  være dele af hjemmesiden, der ikke fungerer optimalt, idet forudsætningen er, at hjemmesiden har din 
tilladelse til at huske de valg, du foretager. 
 
Præcis hvor du afviser cookies, afhænger af den browser du bruger. 
 

Oversigt over firmaer hvis programmer er anvendt til visning af hjemmesiden. 
Firmaernes privatlivs- og cookiepolitik kan ses på de respektive hjemmesider. 
Archetyped 
Automattic 
BoldGrid 
Catch Plugins 
Themeisle 
ThemeZee 
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