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Privatlivspolitik 

 

Ved besøg på hjemmesiden tilhørende Aalborg Stevedore Company A/S accepterer du denne 

Cookie- og privatlivspolitik. 

 

 

 

Introduktion 

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig. Oplysningerne har bl.a. til 

formål at tilpasse og forbedre vores indhold. Nedenfor kan du læse om de informationer, der 

indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, og hvem du kan 

kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger. 

 

Aalborg Stevedore Company A/S indsamler oplysninger om dig på én måde: 

• Ved brug af cookies 

 

 

Cookies 

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at 

genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke 

indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies.  

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr i maksimalt 12 måneder 

regnet fra sidste gang du var inde på vores hjemmeside. Hver gang du genbesøger en 

hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. 

 

Aalborg Stevedore Company A/S gør så vidt muligt brug af differentierede cookies. Hvis du 

ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra 

din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.  

 

Såfremt du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og 

optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der 

er indhold, du ikke kan få adgang til. 

 

 

Personoplysninger 

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk 

person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte 

sig til en person.  

 

Det kan f.eks. være oplysninger om dit elektroniske udstyr, herunder computer, mobiltelefon 

eller tablet, din IP-adresse, din geografiske placering samt hvilke sider, du besøger. 

 

Når du benytter vores hjemmeside, indsamles og behandles en række informationer. Det sker 

f.eks. ved alm. tilgang af indhold og ved øvrig brug af services. 
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Sikkerhed 

Vi har gennem en række foranstaltninger sikret os, at dine personoplysninger ikke ulovligt 

bliver offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges 

eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

 

 

Formål 

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger med henblik på at kunne vise de 

annoncer, nyheder m.v., der skønnes at have størst relevans for dig.  

 

Desuden bruges oplysningerne til at kunne levere de services, som du har efterspurgt. 

 

 

Periode for opbevaring 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter 

dem, når de ikke længere er nødvendige for formålet eller relevante. Perioden afhænger af 

karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.  

 

Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.  

 

Når der ikke længere er et sagligt formål med opbevaringen af oplysningerne, slettes disse. 

 

 

Kontakt 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Aalborg Stevedore 

Company A/S, skal du rette henvendelse på sbc@asc-as.dk. 

  

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse 

samme sted.  

 

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan 

gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataforordningen. 

 

 

Klageinstans 

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til 

Datatilsynet.  

 

Klage skal indgives til: 

 

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5 

1300 København K  
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Udgiver 

Websitet ejes og publiceres af: 

 

Aalborg Stevedore Company A/S 

CVR-nr: 15827084 

Langerak 19/ Landdybet 10 

9220 Aalborg Ø 

E-mail: sbc@asc-as.dk 

Tlf: +45 99303400 

 
 
 
Aalborg, den 01. marts 2023. 
 
Søren Bæk Christensen, adm. direktør 
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