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Indledning 
 
meploy ApS, har udarbejdet denne privatlivspolitik for at forklare og informere 
dig om vores praksis. Nedenfor beskrives vores praksis for 
informationsindsamling på vores hjemmeside. 
 
Indsamlingen af data sker med henblik på: 1) at forbedre brugeroplevelsen 
ved at tilbyde personligt tilpasset service, indhold og information fra meploy, 
og 2) markedsundersøgelser. 
 
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine 
personlige oplysninger. I tilfælde af, at der ikke er nogen overvejende legitim 
interesse for at fortsætte behandlingen af dine personlige oplysninger (f.eks. 
for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister, håndhæve vores 
aftaler osv.), og de personlige oplysninger ikke længere er nødvendige i 
forhold til formålet som det oprindeligt blev indsamlet til, vil vi slette dine data. 
Sådan en tilbagekaldelse af samtykke sker ved at sende en mail til 
hello@meploy.me med dine relevante oplysninger. 
 
Ved at benytte tjenesten accepterer du hermed, at du har læst, forstået og 
accepteret alle vilkår og betingelser, herunder vores forretningsbetingelser, 
som er indarbejdet heri og udgør en integreret del heraf. Ved accept og brug 
giver du meploy ApS tilladelse til at bruge og opbevare oplysninger i 
overensstemmelse med denne privatlivspolitik og vores 
forretningsbetingelser. 
 
 
 
1. Modtagne oplysninger 
 
1.1 Personlig information  
meploy ApS indsamler de personlige oplysninger, som du frivilligt vælger at 
dele gennem tjenesten. Du kan sagtens besøge webstedet uden at afsløre 
nogen personlige oplysninger. For at kunne drage fordel af særlige 
muligheder via tjenesten, kan vi kræve, at du udleverer personlige 
oplysninger. Når du registrerer din konto, tilmelder dig nyhedsbreve, udfylder 
formularer, undersøgelser, konkurrencer og lignende gennem meploy ApS, 
indsamler vi oplysninger, herunder dit navn, adresse, telefonnummer og e-
mail-adresse. Du kan også vælge at kontakte meploy ApS pr. e-mail med 
oplysninger eller forespørgsler om tjenesten. 
 



1.2 Anonym eller samlede data 
meploy ApS indsamler og gemmer visse oplysninger om brugen af tjenesten. 
meploy linker ikke denne information til noget, der kan identificere dig. 
 
1.3 Cookies og andre teknologier 
Når du besøger hjemmesider på internettet, kan din browser automatisk 
overføre oplysninger til de websteder, som du ellers besøger. Ligesom de 
fleste andre hjemmesider, kan vi bruge "cookies" til at indsamle oplysninger. 
”En cookie” er en lille datafil, som vi overfører til din computers harddisk til 
registreringsformål. Vi kan udnytte vedvarende cookies, som kun meploy ApS 
kan læse og bruge, til at gemme dine login-oplysninger til fremtidige login. Vi 
kan benytte midlertidige ID-cookies til at aktivere visse funktioner i tjenesten, 
for bedre at forstå, hvordan du bruger webstedet og til at overvåge den 
samlede brug af siden. Dette bruges også til at analysere webtrafik for at 
spore meploy ApS´ kampagner og konkurrencer samt identificere besøgte 
områder.  
 
I modsætning til permanente cookies bliver ovennævnte cookies slettet fra din 
computer, når du logger af fra webstedet og lukker din browser. 
 
Du kan instruere din browser om at stoppe cookies eller til at spørge dig, før 
du accepterer en cookie fra de websteder, du besøger. Hvis du ikke 
accepterer cookies, vil du ikke være i stand til at bruge alle funktioner i 
tjenesten.  
 
Vi og vores serviceudbydere kan også bruge "pixel tags", "web beacons", 
"clear GIFs", eller tilsvarende midler som eksempelvis HTML- formaterede e-
mails til blandt andet at spore handlinger, til at vurdere successen af 
marketingkampagner og udarbejde statistikker om webstedet. 
 
1.4 IP-adresse  
Når du besøger og interagerer på webstedet, kan meploy ApS indsamle din 
Internet Protocol-adresse ("IP- adresse"). Dette er et tal, der automatisk 
tildeles din computer. Dette nummer er identificeret og gemt automatisk i 
vores server-logfiler, når du besøger webstedet, sammen med varighed af 
dit/dinebesøg. Vi bruger IP-adresser til at overvåge de regioner, hvorfra 
brugere rundt på sitet til forebyggelse af diverse former for svig. 
 
meploy ApS indsamler og bruger endvidere personlige data om sine 
medarbejdere, som kan omfatte: navn, adresse, stilling og andet job 
information, færdigheder mv. 
 
Vi kan også kræve, at du giver os dine finansielle oplysninger, herunder 
faktureringsnavn, adresse og kontonummer. 
 
Kun af meploy ApS autoriserede medarbejdere har adgang til alle dine 
personlige oplysninger. Andre medarbejdere kan få adgang til dele af disse 
oplysninger, hvis de vedrører deres opgaver. Vi vil aldrig dele alle data uden 
dit forudgående samtykke. 
 



 
 
 
2. Ændring og opdatering af personlige oplysninger 
 
Du kan anmode om at ændre, opdatere eller udfylde eventuelle manglende 
data, vi behandler om dig, ved at sende en email til hello@meploy.me med de 
relevante oplysninger. Bemærk venligst, at vi kan rette, genoprette eller fjerne 
ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, når som helst og efter eget valg. 
 
Du kan anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger og få en kopi 
af personlige oplysninger, som behandles af meploy. 
 
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format. En sådan anmodning kan foretages ved at 
sende en email med dine relevante oplysninger til hello@meploy.me. 
  
 
3. meploy ApS’ brug af personlige oplysninger 
 
meploy ApS bruger personlige oplysninger til følgende generelle formål: 
 

• at udøve service (f.eks: job-matchning, sende notifikationer, kontakte 
om jobs), 

• afregning, identifikation og autentificering, 
• forebyggelse af svig, 
• at analysere forbrug og forbedre vores service, 
• at kontakte dig vedrørende administrative meddelelser og 

kommunikation, som er relevant for dit brug af vores produkter og 
tjenester, 

• at analysere det indre marked samt udøve fejlfinding og beskytte mod 
fejl, svig eller anden kriminel aktivitet, 

• distribution til tredjeparter, der leverer ydelser til meploy ApS i 
overensstemmelse med denne privatlivspolitik og 

• at håndhæve vores forretningsvilkår 
 
Selvom vi sikrer os, at de af vores samarbejdspartnere, der modtager dine 
oplysninger, er bundet af mindst lige så strenge retningslinjer vedr. privatliv 
som dem, der er angivet i denne politik, er meploy ApS ikke ansvarlig for 
eventuelle problemer, der måtte opstå med hensyn til beskyttelse af 
personlige oplysninger, mens oplysningerne er i ovennævnte tredjemands 
varetægt. Ved at bruge denne hjemmeside samtykker du til at friholde meploy 
ApS ansvarsfri i forbindelse med ethvert krav, der måtte opstå, som følge af 
vores partneres handlinger. 
 
meploy ApS kan analysere personlige oplysninger og navigationsdata fra din 
browser baseret på dine interesser og kan bruge analysen af disse 
oplysninger. Hermed afsløres ikke brugerens personlige oplysninger. Dette 
gøres med henblik på: 
 



• at tilpasse tjenesten til markedet, 
• at forbedre sandsynligheden for salg til en bestemt gruppe brugere og 

Øge sandsynligheden for, at en gruppes oplevelse i forbindelse med 
tjenesten er relevant for disses interesser som helhed. 

 
meploy ApS anvender data på det individuelle plan for at sælge produkter og 
services til brugere, der udtrykker interesse for disse produkter og tjenester, 
gennem eksempelvis en meningsmåling eller til brugere, som kan formodes at 
have en interesse baseret på resultater fra vores markedsanalyse.  
 
meploy ApS kan bruge dit mobiltelefonnummer til at ringe eller skrive 
vedrørende tjenesten. 
 
Medarbejderdata bruges kun til, at lette gennemførelsen af visse 
administrative opgaver og funktioner i forbindelse med beskæftigelse samt til 
forarbejdning og undersøgelse. Vi bruger kun finansielle oplysninger som er 
godkendt af dig i overensstemmelse med tjenesten. 
 
 
4. Opt-Out  
 
Du kan fravælge at modtage meddelelser fra os. Du kan endvidere fjerne dine 
oplysninger fra vores database samt vælge ikke at modtage fremtidig 
kommunikation, der ikke relaterer sig til tjenesten. 
 
Hvis du modtager en uopfordret e-mail fra et meploy-domæne, bedes du 
straks kontakte os på hello@meploy.me. 
 
 
5. Informationspolitik 
 
For at bevare integriteten af vores databaser, kan vi opbevare 
brugeroplysninger på ubestemt tid. Hvis det kræves ved lov, vil vi slette 
personlige oplysninger ved at slette det fra vores database. Vi vil også 
reagere på bruger anmodninger om at slette eller rette konto eller personlige 
oplysninger. 
 
 
6. Sikkerhed for datasamlinger 
 
Din meploy-konto er beskyttet med kodeord, så kun du og autoriserede 
medarbejdere har adgang til dine kontooplysninger. For at opretholde denne 
beskyttelse bør du ikke udlevere din adgangskode til andre. Hvis en person 
påstår at kontakter dig på vegne af meploy ApS, bør du kontrollere dennes 
URL. Hvis det ikke bekræfter, at de repræsenterer meploy ApS, bør du ikke 
udlevere oplysninger.  
 
Hvis du deler en computer, skal du logge ud af din meploy-konto og lukke 
browservinduet, før en anden logger på eller når du forlader computeren. 
 



Vi gør alt for at sikre dine oplysninger vores side. Dette gøres bl.a. ved 
sikkerhedskopiering af data i separate drev samt brug af kryptering og 
firewalls på vores servere. Vi har også ansatte der beskæftiger sig med at 
beskytte mod tab, misbrug og ændring af oplysninger under vores kontrol.  
 
Ekstremt følsomme oplysninger, såsom kreditkortnumre, overføres altid i 
krypteret form. Kun få autoriserede medarbejdere kan få adgang til personlige 
oplysninger, hvis dette er relevant for deres opgave.  
 
meploy ApS har personale dedikeret til at opretholde denne privatlivspolitik og 
andre initiativer, såsom regelmæssig kontrol af sikkerhed. Derudover sørger 
vi for at alle medarbejdere er klar over vores sikkerhedspraksis.  
 
Desværre kan ingen dataoverførsel over internettet garanteres at være 100% 
sikker. Derfor kan meploy ApS ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, 
du sender til os, og du gør det derfor på egen risiko. Selvom vi bestræber os 
på at optimere sikkerheden for alle kreditkort og alle andre personlige 
oplysninger, bliver vi nødt til at fralægge os ethvert ansvar for uautoriseret 
adgang til vores sikre servere og dermed de oplysninger der er gemt deri. Du 
accepterer således at holde meploy ApS ansvarsfri for eventuelle skader, der 
måtte opstå som følge heraf. 
 

 
7. Hvem deler meploy ApS information med? 
 
Når du sender oplysninger til meploy ApS udnyttes disse udelukkende af os. 
 
Vi forbeholder os ret til at videregive personlige oplysninger fra både private 
og offentlige områder af denne hjemmeside efter vores skøn, hvis det er 
påkrævet ved lov eller hvis vi får grund til at tro, i vores eget skøn. 
 
Vi vil ikke overføre nogen personlige oplysninger til en tredjepart, der er af 
følsom karakter, uden dit forudgående bekræftende samtykke. Dette omfatter 
oplysninger, der beskriver din helbredstilstand, race, etniske oprindelse samt 
politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning. Yderligere omfattes 
fagforeningsmæssige tilhørsforhold. 
 
 
8. Hvordan kan brugere redigere deres oplysninger? 
 
meploy ApS giver dig mulighed for at få adgang til at redigere dine personlige 
oplysninger. For at opdatere din personlige info skal du klikke på menuen og 
"Profil". Der kan du se, opdatere og rette dine kontooplysninger. Du kan 
redigere dine kontooplysninger til enhver tid - alt du behøver er dit brugernavn 
og adgangskode. 
 
For at beskytte integriteten af følsomme data, er der visse oplysninger, såsom 
din alder, som du ikke kan ændre selv. For eksempel, da personer under 18 
år ikke får lov til at registrere sig som brugere, er vi nødt til at træffe rimelige 
foranstaltninger for at beskytte nøjagtigheden af vores brugeres alder. Kontakt 



os venligst på hello@meploy.me for at finde ud af, hvordan du ændrer 
oplysninger, som du ikke kan få adgang til via din konto. 
 
Vores databaser opdaterer automatisk alle de personlige oplysninger, som du 
redigerer i din profil eller at du beder vi redigere. Oplysninger, der overføres 
via boards, chat, afstemninger eller lignende, bliver i vores databaser og 
forbliver meploy ApS’ ejendom efter indsendelse. 
 
 
9. Meddelelse om ændringer 
 
meploy ApS’ sikkerhed og privatlivspolitik bliver periodisk revideret og udvidet 
efter behov. Denne politik kan ændre sig i takt med, at meploy ApS opdaterer 
og udvider tjenesten. meploy ApS vil bestræbe sig på at give dig besked om 
disse ændringer via e-mail, men vil ikke være ansvarlig for manglende 
notifikation. meploy ApS opfordrer dig til at tjekke denne privatlivspolitik med 
jævne mellemrum. Hvis du ikke forstår nogen af vilkårene eller betingelserne, 
kan du spørge via e-mail på hello@meploy.me. 
 
 
10. Hvordan får jeg fat på meploy ApS’ personale? 
 
Hvis du har tekniske problemer eller andre spørgsmål i forbindelse med dit 
brug af meploy ApS, skal du klikke på linket Kontakt os i bunden af 
hjemmesiden. Du kan også kontakte os på hello@meploy.me. 
 
meploy ApS’ personale vil reagere på alle forespørgsler, der sendes via post 
eller e-mail fra brugere, forældre eller andre der er interesserede i at vide 
mere om, hvilke personlige oplysninger der findes lagret hos meploy ApS. Det 
samme gælder for yderligere spørgsmål vedrørende privatlivets fred. 
 
 
11. Sådan kontakter du os 
 
Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, hjemmesidens praksis 
eller andet, kan du kontakte os på hello@meploy.me. 

 


