
 

 
 

 

Privatlivspolitik i forbindelse med brug af hjemmesiden  

Denne privatlivspolitik i forbindelse med brug af hjemmesiden (”Politikken”) beskriver, hvordan Ford 
Motor Company A/S (”Ford”, ”vi”, ”vores” eller ”os”) bruger og videregiver de oplysninger, der 
indsamles om dig (dine ”personoplysninger”), når du besøger denne Customer View Point-
hjemmeside (”Hjemmesiden”) eller kontakter os via de kontaktoplysninger, der fremgår heraf. Klik 
<her> for oplysninger om navn og kontaktoplysninger på det Ford-selskab, der er ansvarligt for dine 
oplysninger (dette vil afhænge af, hvilket land du er bosiddende i).  
 
Hjemmesiden stilles til rådighed af MaritzCX på vores vegne. 

Hvem deles dine oplysninger med 

Dine personoplysninger kan blive videregivet til: 

• selskaber eller andre organisationer, som leverer serviceydelser på vores vegne 

• selskaber eller andre organisationer, som du har bedt os om eller givet os tilladelse til at dele 
dine personoplysninger med 

• forhandlere og vores samarbejdspartnere, hvis dette er nødvendigt for at kunne levere et 
produkt eller en serviceydelse til dig, eller om nødvendigt forbedre deres praksis. Du kan dog 
anmode om, at dit feedback om en forhandler anonymiseres, før oplysningerne deles med den 
pågældende forhandler. En sådan anmodning vil altid blive imødekommet af os 

• professionelle rådgivere 

• retshåndhævende myndigheder, domstole, tilsynsmyndigheder, statslige myndigheder eller 
andre tredjeparter, hvis vi vurderer, dette er nødvendigt for at overholde en juridisk eller 
regulatorisk forpligtelse eller på anden måde beskytte vores rettigheder, tredjeparters 
rettigheder eller enkeltpersoners personlige sikkerhed eller for at afsløre, forhindre eller på 
anden måde imødegå forhold relateret til bedrageri eller sikkerhed 

• tredjeparter, som køber, eller til hvem vi overdrager, alle eller i alt væsentligt alle vores aktiver 
og hele eller i alt væsentligt hele vores forretning. I tilfælde af et sådant salg eller en sådan 
overdragelse vil vi gøre os rimelige bestræbelser for at sikre, at den enhed, som dine 
personoplysninger overføres til, anvender dem på en måde, som er i overensstemmelse med 
denne Politik. 

Ford kan også overføre dine personoplysninger til andre selskaber i Ford Motor Company Group verden 
over samt disses leverandører til de formål, der er beskrevet i denne Politik.  

Hvilke personoplysninger bliver anvendt 

Du har modtaget en meddelelse, hvori du er blevet anmodet om at deltage i en undersøgelse 
vedrørende salgs- eller serviceydelser. Meddelelsen indeholder et personligt link til undersøgelsen, der 
automatisk er forbundet med dit bruger-id og kodeord. Hjemmesiden vil genkende dig og automatisk 
forbinde linket med dit navn og din adresse.  

Ford indsamler personoplysninger fra Hjemmesiden: 

• når du udfylder formularer (fx hvis du besvarer spørgsmål på Hjemmesiden som feedback på 
vores service) 

• automatisk gennem brugen af cookies og lignende teknologier. Du kan læse mere om dette i 
afsnittet om cookies nedenfor. 

Hjemmesiden giver dig mulighed for at afgive personoplysninger, herunder: 

• dit navn og dine kontaktoplysninger (fx din adresse og e-mailadresse) 



 
 

 

             
 

• din mening om og dit feedback på den service, du har fået af din Ford forhandler 

• stel- og registreringsnummeret på din bil 

• dine kontaktoplysninger til opfølgning på dine svar i undersøgelsen 

 

Hvordan dine oplysninger bliver anvendt 

Vi anvender de personoplysninger, vi indsamler fra Hjemmesiden, til at: 

• imødekomme dine anmodninger (fx om opdatering af dine kontaktoplysninger) 

• svare på de kommentarer og oplysninger, du sender til os via Hjemmesiden, løse problemer og 
svare på dine spørgsmål vedrørende salg og service  

• administrere vores forretning og vores forhold til dig 

• analysere din oplevelse af serviceniveauet hos forhandleren, herunder som led i 
aftalegrundlaget mellem Ford og forhandlerne  

• håndtere dine forespørgsler 

• overholde vores juridiske og regulatoriske forpligtelser og behandle anmodninger fra offentlige 
myndigheder  

• forebygge og afsløre kriminelle handlinger, bedrageri og sikkerhedsproblemer og beskytte eller 
forsvare vores eller andres rettigheder eller ejendom 

• forstå, hvordan Hjemmesiden anvendes, så vi kan forbedre den. 

Vi kan sammenholde og analysere dine personoplysninger, herunder i forhold til andre oplysninger, vi 
har om dig og andre kunder, med henblik på at: 

• udvikle og forbedre vores produkter, serviceydelser, analyser og strategi 

• forstå vores kunder bedre og analysere vores produkt- og servicerelaterede aktiviteter 

• administrere og forbedre vores forhold til dig og din kundeoplevelse. 

Det kan fx dreje sig om at informere om vores distributionsstrategi, vurdere effektiviteten af vores 
markedsføring og kundeservice samt foretage markedsanalyser.  

Hvad er vores retsgrundlag for at bruge dine personoplysninger 

Vores brug af dine personoplysninger er baseret på flere retsgrundlag: 

• Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger til visse formål, fx med henblik 
på at analysere og tilpasse kundeservice, herunder på baggrund af din oplevelse heraf. Den 
legitime interesser kan bl.a. også begrundes i vores interesse i at analysere, hvad der har ført 
til dit køb af bil, serviceydelser o. lign. 

• Vi kan i visse tilfælde få brug for at anvende dine oplysninger til: 

o at overholde en juridisk forpligtelse 

o at beskytte nogens sikkerhed eller vitale interesser  

o til formål, der er i samfundets interesse.  



 
 

 

             
 

Hvor opbevares og anvendes dine oplysninger 

Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende lande uden for EU/EØS:  

• USA  

Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag: 

Landet er ikke af Kommissionen vurderet, som et land, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau 
af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af  

• Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved 
andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en 
kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på [Indsæt e-mail] 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger 

Vi beholder kun dine personoplysninger i identificerbar form, så længe det er nødvendigt til de formål, 
der er beskrevet i denne Politik. Det indebærer, at vi sletter dine personoplysninger 3 år efter, at du har 
deltaget i en kundeundersøgelse.  

Dine rettigheder 

Du har følgende rettigheder: 

• Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger. 

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få 
behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: [Indsæt hyperlink til en oversigt med navne og 
kontaktoplysninger på de dataansvarlige for hver enkelt jurisdiktion.] 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du 
f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder 
i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

 

Cookies og lignende teknologier 

Hvad er cookie-lignende teknologier? 

Vi anvender betegnelsen ”cookies” om alle teknologier, som lagrer og tilgår informationer på den enhed, 
du bruger til at besøge Hjemmesiden. Cookies er små tekstfiler, der via hjemmesider ofte lagres på den 
harddisk eller mobilenhed, der bruges til at besøge hjemmesiden. 

Der findes forskellige former for cookies, herunder 

• cookies, som afsættes direkte af os (”førstepartscookies”), og cookies, der afsættes på vores 
vegne, fx af dataanalyseudbydere (”tredjepartscookies”) 

• cookies med varierende levetid, herunder cookies, der kun lagres, så længe din browser eller 
app er åben (såkaldte ”session-cookies”). Disse slettes automatisk, når du lukker din browser. 
Du kan finde flere oplysninger om cookies her: 



 
 

 

             
 

• www.allaboutcookies.org 

• www.youronlinechoices.eu 

Fordele ved cookie-lignende teknologier 

Cookies og cookie-lignende teknologier anvendes i vidt omfang til at sikre, at hjemmesider fungerer eller 
fungerer mere effektivt, samt til at levere oplysninger til ejerne af siden.  

Disse teknologier er yderst nyttige, da de kan gøre din browsingoplevelse mere brugervenlig, når du 
vender tilbage til en hjemmeside, du tidligere har besøgt flere gange. Hvis du bruger samme enhed og 
browser som sidst, kan de fx give os mulighed for at huske dine præferencer, og de kan give os indsigt 
i, hvordan du bruger Hjemmesiden, og mulighed for at vise indhold, der er mere relevant i forhold til dine 
interesser og behov.  

Hvilke cookies og lignende teknologier anvender vi og hvorfor? 

Ved brug af cookies og lignende teknologier indsamler Hjemmesiden automatisk oplysninger om: 

• [den enhed, du bruger til at besøge Hjemmesiden (herunder, hvis tilgængeligt, dens fabrikat, 
styresystem og browsertype)]  

• [datoen og tidspunktet for dit besøg på Hjemmesiden]  

• [din brug af Hjemmesiden (fx hvor længe du har brugt på at kigge på Hjemmesiden)].  

 

I nedenstående tabel vises en oversigt over de forskellige typer cookies, som Hjemmesiden anvender, 
og hvorfor vi anvender dem. 

  

Type af cookie Hvorfor bruger vi disse cookies Hvem afsætter dem, og hvor 

kan du få flere oplysninger? 

Strengt nødvendige 

cookies 

Disse cookies er afgørende for, at du kan navigere 

sikkert rundt på Hjemmesiden og anvende sidens 

funktioner. 

PHPSESSID 

Midlertidig unik session-ID, der 

gør det muligt at navigere sikkert 

rundt på siden. Slettes, når siden 

forlades. 

Ydelsescookies Disse cookies samt andre oplysninger, der 

indsamles via en respondents brugeragent, hjælper 

med at identificere unikke enheder, der tilgår 

siden, hvor undersøgelsen gennemføres. Det 

unikke enheds-id hjælper med at identificere, om 

der sker ”gaming” i en undersøgelse (dvs. hvis det 

kan ses, at samme enheds-id tilgår siden med 

undersøgelsen hyppigere end forventet). 

RVIDExtId 

MaritzCX’ udbyder af digitalt 

fingeraftryksteknologi, Imperium, 

anvender mekanismer til lagring 

og læsning af lagrede data på 

brugerens maskine De eneste data, 

der lagres eller læses ved brug af 

denne teknologi, er det unikke 

fingeraftryk, der oprettes ved brug 

af denne tjeneste. Dette omfatter, 

men er ikke begrænset til, brug af 

javascript-cookies, flash-cookies, 

session-cookies, lokal og global 

lagringsteknologi og andre 

vandmærketeknologier. 

 

 



 
 

 

             
 

Eventuelle yderligere 

cookies, der måtte 

fremgå af 

hjemmesiden 

  

 

 

Vi kan desuden bruge teknologier såsom web-beacons, GIF- og pixel-tags, dvs. 
instrumenteringsværktøjer, der gør det muligt for os at fastslå, fx om en side har været vist eller ej, og i 
givet fald hvor mange gange. 

Når du besøger Hjemmesiden, genereres der automatisk en ”session-log” af den server, der hoster 
hjemmesiden. Vi bruger session-logs til at se, hvordan besøgende navigerer rundt på Hjemmesiden. 
Det gør det muligt for os at strukturere vores sider på en sådan måde, at det indhold, der oftest vises, 
er lettere at finde. Ved at overvåge besøg på vores sider kan vi også se, om det indhold, vi leverer, 
bruges. De eneste data, der indsamles til den brug, er din internetprotokoladresse (IP-adresse), 
oplysninger om den hjemmeside, hvorfra du blev henvist, de sider, du har besøgt, og dato og tidspunkt 
for dine besøg. 

Administration og sletning af cookies 
 
Hvis du gerne vil ændre på, hvordan en browser anvender cookies, herunder blokere eller slette 
cookies fra Hjemmesiden (eller en anden hjemmeside for den sags skyld), kan du gøre dette ved at 
ændre indstillingerne i din browser.  
 
De fleste browsere giver dig mulighed for at administrere cookies ved enten at acceptere eller afvise 
alle cookies, acceptere visse typer af cookies, eller at give dig besked, hver gang en hjemmeside 
ønsker at gemme en cookie. Det er også let at slette cookies, der allerede er gemt på din enhed af en 
browser.  
 
Fremgangsmåden for administration og sletning af cookies afhænger af den browser, du bruger. For 
oplysninger om, hvordan du gør dette i en specifik browser, kan du bruge browserens hjælpefunktion, 
eller du kan besøge http://www.aboutcookies.org, der giver en detaljeret beskrivelse af, hvordan du 
kan administrere og slette cookies i de fleste browsere. 
 
Du gøres opmærksom på, at du muligvis ikke kan anvende alle funktioner på Hjemmesiden, hvis du 
vælger at afvise cookies.  

 
Opdateringer af denne Privatlivspolitik 

Denne Politik kan til enhver tid blive ændret. Hvis vi betydeligt eller væsentligt ændrer måden, hvorpå 
vi anvender dine personoplysninger, vil du blive orienteret herom, enten i form af en tydelig meddelelse 
på Hjemmesiden eller gennem kommunikation direkte til dig. Hvis du ikke kan acceptere disse 
ændringer, bør du ikke benytte Hjemmesiden. 
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