
 

 

Databeskyttelsespolitik  

I denne databeskyttelsespolitik informerer vi (OUTFITTERY GmbH) dig om anvendelsen af persondata ved 
brug af vores hjemmeside og vores app. 

Du kan printe eller gemme denne databeskyttelsespolitik ved hjælp af de normale funktioner i din browser. 
Du kan også downloade og gemme denne databeskyttelsespolitik som PDF-fil ved at klikke her. 

1. Har du spørgsmål? Eller vil du kontakte os?  
 

1.1 Dataansvarlig  
 
I hht. EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) er kontaktinstansen og den såkaldt dataansvarlige for 
behandlingen af dine persondata under besøg på vores hjemmeside og app 

OUTFITTERY GmbH 
Leuschnerdamm 31 
10999 Berlin 

Tlf.: +49 30 46722431 
E-mail: service@outfittery.de 

1.2 Databeskyttelsesansvarlig 
 
Du kan til enhver tid henvende dig til vores databeskyttelsesansvarlige, hvis du har spørgsmål om 
databeskyttelsen i sammenhæng med vores produkter eller ved brug af vores hjemmeside eller app. Du 
kontakter den databeskyttelsesansvarlig på den postadresse, der er anført ovenfor, med påtegningen - 
databeskyttelsesansvarlig - eller på følgende e-mail adresse (med stikordet: "att. den 
databeskyttelsesansvarlige"): [datenschutz@outfittery.de]. 
 

2. Hvad er persondata? 

Persondata vil sige data, der vedrører identificerede personer eller gør det muligt at identificere personer. 
Det vil først og fremmest sige oplysninger, der gør det muligt at identificere dig, f.eks. dit navn, 
telefonnummer, adresse eller e-mailadresse. Statistiske data, som vi indsamler, når du f.eks. besøger vores 
hjemmeside, og som ikke kan knyttes til din person, falder uden for definitionen af "persondata". 

3. Hvilke data behandler Outfittery? 
 

3.1 Besøg på vores hjemmeside og app 

Når du besøger vores hjemmeside eller bruger vores app, henter vi data, som din browser eller enhed 
sender automatisk. Her drejer det sig om forskellige tekniske standarddata (såkaldte log-data), der bliver 
sendt til vores server: 
  

• Dato og klokkeslæt for dit besøg,  
• den besøgte hjemmesides adresse og den besøgende hjemmesides adresse,  
• den besøgende enheds IP-adresse,  



 

 

• oplysninger om den anvendte browser og det styresystem, der bruges af enheden. 
 
Denne databehandling er nødvendig for at du kan besøge vores hjemmeside og bruge vores app samt for 
at sikre vores systems funktioner og sikkerhed. Disse data gemmes midlertidigt i interne logfiler for at 
generere statistisk information om brugen af vores hjemmeside og vores app med henblik på at 
videreudvikle dem efter brugernes adfærd og for at vedligeholde vores hjemmeside administrativt. Det 
juridiske grundlag findes i GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f.  
 
De informationer, der er i logfilerne, giver umiddelbart ingen mulighed for at identificere dig. Særligt da vi 
gemmer IP-adresserne i forkortet form. Logfilerne gemmes i 30 dage og arkiveres herefter i anonymiseret 
form. 

3.2 Registrering  
 
Du har mulighed for at registrere dig på vores login-område, så du kan bruge alle funktioner på vores 
hjemmeside og app samt benytte dig af vores tilbud. Du skal opgive følgende oplysninger: 
 

• Din e-mailadresse 
• Adgangskode efter eget valg 
• Dine foretrukne mærker, produkter eller stilarter 
• Oplysninger om dig selv (din hårfarve f.eks.) 

Du kan ikke blive registreret uden at opgive disse oplysninger. Du skal desuden bruge din e-mailadresse og 
din adgangskode til at logge ind senere. Det juridiske grundlag for behandlingen findes i GDPR's artikel 6, 
stk. 1 litra b. 

3.3 Bestilling  

Når du bestiller en vare hos os, indhenter vi følgende oplysninger for at gennemføre transaktionen: 
 

• For- og efternavn 
• Fødselsdato 
• Dine foretrukne mærker, produkter eller stilarter 
• E-mailadresse 
• Password 
• Autopilot-indstillinger (her kan du indstille tilbagevendende bestillinger)  
• Faktura- og modtageradresse 
• Social Security Number (kun i Sverige) 
• Betalingsdata (f.eks. Pay-Pal eller kreditkort) 

 
Der kan opgives flere oplysninger (herunder telefon- og faxnumre, individuel besked mht. bestillingen, 
anmodning om et specifikt produkt, upload af et foto og booking af en aftale om stilkonsultation via 
telefon). Det juridiske grundlag er her den aftale, du indgår med os ved bestillingen, se GDPR's artikel 6, stk. 
1 s. 1 litra b.  

 
3.4 Kontaktformular og andre kontakter 



 

 

Du har forskellige muligheder, hvis du vil kontakte os. Du kan bruge forskellige kontaktkanaler som f.eks. 
vores kontaktformular, vores kunde-hotline, eller du kan kommunikere med vores stylister. Når du optager 
kontakt med os, indhenter vi dine kontaktoplysninger. Afhængigt af hvilken kontaktkanal du bruger, kan 
dine kontaktoplysninger omfatte dit navn, postadresser, telefonnumre, e-mailadresser, din grund til at 
kontakte os, din personlige besked og oplysninger om dine sociale netværksprofiler (for eksempel vil vi 
modtage dit Facebook-id, når du kontakter os via Facebook), herunder brugernavne og lignende 
kontaktoplysninger. Du har også mulighed for at opgive dit bestillingsnummer eller uploade oplysninger om 
din smag. 
 

Hvis det drejer sig om oplysninger, der skal bruges til besvarelse af din henvendelse eller til gennemførsel 
af en aftale, er det juridiske grundlag her i GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra b. Men hvis databearbejdningen 
sker af hensyn til markedsføringsformål, er det juridiske grundlag i GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f. 

Hvis du ikke er kunde hos os, bliver de førnævnte data til brug for kontaktformidlingen slettet efter 
behandlingen af din henvendelse, men senest efter et år. Hvis du er registreret som kunde hos os, gemmer 
vi disse data, så længe du har din kundekonto hos os. Hvis du opsiger din kundekonto, er det kun den type 
data, som vi har lovmæssig forpligtelse til at gemme i en periode, der bliver gemt efter opsigelsen. 

3.5 Markedsføringskommunikation 
 
Du kan abonnere på vores markedsføringsmateriale på e-mail og/eller SMS. Til det formål indhenter vi 
følgende data: 
 

• E-mailadresse 
• Anvendt domæne (website) 
• Opt-in status 
• Telefonnummer (kun hvis det drejer sig om markedsføringskommunikation per SMS) 
• Log-data for registreringen (dato og klokkeslæt, "sted" og kundenummer) 

Desuden anvender vi yderligere data fra din kundekonto, så vi kan personalisere vores 
markedsføringskommunikation til dig. Her er det juridiske grundlag for databearbejdningen dit samtykke 
og vores legitime interesse i at sende dig personaliseret markedsføringskommunikation, se GDPR's artikel 
6, stk. 1 s. 1 litra a og f. 

3.6 Jobansøgninger 

Du kan søge ledige stillinger igennem vores ansættelsessystem under [XY]. Vi indhenter følgende data for 
behandling af din ansøgning: 
 

• For- og efternavn 
• E-mailadresse 
• Ansøgningsbilag (f.eks. anbefalinger, CV) 
• Den tidligst mulige dato for ansættelse 
• Lønidé 

 
Det juridiske grundlag for behandling af dine jobansøgninger er i GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra b og artikel 
88 stk. 1 i sammenhæng med Bundesdatenschutzgesetz' (BDSG) § 26 stk. 1 s. 1. 



 

 

3.7 Særlige forhold vedrørende app'en 
 
3.7.1 Download og installation af app'en 

 
For at downloade og installere vores app fra en app-butik (f.eks. Google Play Store eller Apple App 
Store) skal du først registrere dig hos udbyderen af app-butikken for at få en brugerkonto og indgå 
en tilsvarende brugeraftale. Det har vi ikke nogen indflydelse på, og vi er på ingen måde part i en 
sådan brugeraftale. Når du downloader og installerer app'en, overføres de nødvendige oplysninger 
til den respektive App Store. Det gælder først og fremmest dit brugernavn, din e-mailadresse og 
kundenummeret på din konto, tidspunktet for download og den individuelle enhedskode. Vi har 
ingen kontrol med denne dataoverførsel, og vi har ikke noget ansvar for den. Vi bearbejder kun 
disse opgivne data, hvis det er nødvendigt for installation af app'en på din mobilenhed (f.eks. 
smartphone, tablet). Her er det juridiske grundlag GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f. 
 

3.7.2 Push-meddelelser 
 
App'en kan sende dig såkaldte push-meddelelser, selvom du ikke bruger den i forgrunden. 
Meddelelserne kan have form som lyde, meddelelser (fx i form af skærmbannere) og/eller 
symbolkoder (et billede eller et nummer på app-ikonet). Du kan til enhver tid blokere for push-
meddelelser på indstillingerne for din enhed. 
 
Hvis det drejer sig om push-meddelelser, der kommer i forbindelse med gennemførelse af en aftale 
(f.eks. meddelelse om afsendelse eller informationer om din bestilling) er det juridiske grundlag for 
den oven for nævnte databehandling GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra b. I andre tilfælde er det 
juridiske grundlag i GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f., med grundlag i vores legitime interesse i at 
kunne sende dig produktanbefalinger. 
 

3.7.3 Rettigheder 

Hvis du skal kunne udnytte alle funktioner, skal app'en kunne bruge bestemte funktioner på din 
enhed. Afhængigt af, hvilket styresystem du bruger, kræver det til en vis grad dit udtrykkelige 
samtykke. Du kan altid tilpasse rettighedsindstillingerne på din enheds systemindstillinger. 
Nedenfor forklarer vi dig, hvilke rettigheder, app'en skal bruge, og hvorfor de er nødvendige: 

• Push-meddelelser: Rettigheden er nødvendig for, at du kan modtage push-meddelelser. Det 
juridiske grundlag er beskrevet i 3.7.2. 

• Kontakter: Rettigheden er nødvendig for, at app'en kan få adgang til dine kontakter og for at 
kunne stille dig kontaktforslag, hvis du vil anbefale Outfittery til andre. Det juridiske grundlag 
er GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f. og er begrundet i vores legitime interesse i at blive 
anbefalet. 

• Kamera: Rettigheden er nødvendig for, at app'en kan anvende kamera-funktionen i din enhed, 
så du kan sende fotos til vores stylister. Det juridiske grundlag for den nævnte databehandling 
er gennemførslen af aftalen iht.. GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra b.  

 

4. Hvilke data bruger vi, når du logger ind via sociale medier? 



 

 

4.1 Log ind med Facebook Connect (hjemmeside og app) 

Du kan logge ind på vores hjemmeside og app via dine nuværende Facebook-profildata. Til det formål 
anvender vi Facebook Connect, en tjeneste fra Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 
94025, USA ("Facebook"). Når du har logget ind med Facebook Connect, er yderlige registrering ikke 
nødvendig. 

Hvis du vil bruge den funktion, bliver du først omdirigeret til Facebook. Her bliver du bedt om at logge ind 
med dit brugernavn og password. Vi modtager kun login-navnet fra dine loginoplysninger, og vi modtager 
selvfølgelig ikke dit password. Hvis du allerede er logget ind på Facebook, bliver dette trin sprunget over.  
 Herefter vil din e-mail-adresse og dine offentlige profiloplysninger (først og fremmest navn, profilbillede, 
fødselsdato, køn, sprog og hjemland, venneliste og lignende) blive sendt til os, hvis du godkender det med 
knappen "Log ind med Facebook". Hvis persondataene bliver overført til USA, lever Facebook op til EU-US 
Privacy Shield -bestemmelserne. Det juridiske grundlag er GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f. og er begrundet 
i vores legitime interesse i at kunne stille en enkel og brugervenlig login-mulighed til rådighed for brugerne.  

Du kan finde flere oplysninger om det i Facebooks Databeskyttelsespolitik. 

4.2 Log ind med LinkedIn (hjemmeside) 

Man kan logge ind på vores hjemmeside via "Sign In with LinkedIn". Sign In with LinkedIn er en tjeneste fra 
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, California 94043, USA ("LinkedIn”). Hvis du 
vil bruge den funktion, bliver du først omdirigeret til LinkedIn. Her bliver du bedt om at logge ind med dit 
brugernavn og password. Vi får naturligvis ingen oplysninger om dine logindata. Hvis du bekræfter ved at 
klikke på "Log på og tillad" -knappen, vil LinkedIn- dataene blive sendt til os fra din LinkedIn profil. Det 
omfatter din profiloversigt (først og fremmest LinkedIn-ID, navn, joboplysninger, profilbillede-URL, antal 
LinkedIn-kontakter og andre profiloplysninger), og - hvis du tillader det i dine LinkedIn-indstillinger - den 
primære e-mailadresse, der er gemt på LinkedIn. Fra os får LinkedIn oplysninger om besøget på vores 
hjemmeside (dvs. dato, klokkeslæt og sessionens varighed). Der oprettes en permanent forbindelse mellem 
din kundekonto og din LinkedIn-konto. Det juridiske grundlag er GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f. og er 
begrundet i vores legitime interesse i at kunne stille en enkel og brugervenlig login-mulighed til rådighed 
for brugerne.  

Du kan finde flere oplysninger om det i LinkedIns Databeskyttelsespolitik. 

4.3 Indlogning med XING (hjemmeside) 

Man kan logge ind på vores hjemmeside via "Login with XING". "Login with XING" er en tjeneste fra XING 
AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland ("XING"). Hvis du vil bruge den funktion, bliver du 
først omdirigeret til XING. Her bliver du bedt om at logge ind med dit brugernavn og password. Vi får 
naturligvis ingen oplysninger om dine logindata. Herefter vil din e-mail-adresse og dine offentlige 
profiloplysninger (først og fremmest dit XING-kendenavn, navn, e-mailadresse, forretningsadresse, 
profilbillede-URL, erhvervserfaring og flere profiloplysninger) blive sendt til os, hvis du godkender det med 
knappen "Log ind og bekræft". Fra os får XING oplysninger om besøget på vores hjemmeside (dvs. dato, 
klokkeslæt og sessionens varighed). Der oprettes en permanent forbindelse mellem din kundekonto og din 
XING-konto. Det juridiske grundlag er GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f. og er begrundet i vores legitime 
interesse i at kunne stille en enkel og brugervenlig login-mulighed til rådighed for brugerne.  



 

 

Du kan finde flere oplysninger om det i XING's Databeskyttelsespolitik. 

5. Cookies på Outfittery-hjemmesiden? 

5.1 Hvad er cookies? 

Cookies er små tekstfiler, der gemmes i din browser, og som indeholder visse indstillinger, der skal bruges 
til at udveksle oplysninger med vores webserver.  

Man skelner principielt mellem to forskellige slags cookies, såkaldte sessions-cookies, der bliver slettet, så 
snart din browser lukker, og midlertidige/permanente cookies, der gemmes i et længere tidsrum. Denne 
opbevaring hjælper os med at tilpasse vores websites og tjenester til dig og gør det lettere for dig at bruge 
dem, for eksempel ved at gemme visse oplysninger fra dig, så du ikke behøver at gentage dem igen og igen. 
 
5.2 Hvad bruger Outfittery cookies til? 
 
Brugen af cookies er nødvendige for nogle af vores tjenester. Der bliver ikke gemt persondata i de cookies, 
Outfittery anvender. De cookies, vi anvender, kan derfor ikke tilknyttes nogen bestemt person og dermed 
heller ikke til dig. Når en cookie bliver aktiveret, får den et identifikationsnummer. Det er umuligt at knytte 
dine persondata til dette identifikationsnummer, og det bliver ikke forsøgt. På intet tidspunkt bliver det 
forsøgt at knytte dit navn, IP-adresse eller lignende data til cookies. Cookie-teknologien giver os 
udelukkende pseudonymiserede informationer, for eksempel om hvilke sider i vores butikker der blev 
besøgt, eller hvilke produkter der blev kigget på. 

De fleste browsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Men du kan altid indstille din browser 
til at afvise cookies eller til kun at acceptere dem efter tilladelse. Hvis du afviser cookies, vil du ikke kunne 
bruge alle vores tilbud problemfrit.  

Vi bruger cookies for individuel tilpasning og optimering af din brugeroplevelse. Vi anvender overvejende 
sessions-cookies, der bliver slettet, når browseren slukkes. Sessions-cookies anvendes her til login-
autentificering og til fordeling af netbelastningen. Vi anvender permanente cookies til f.eks. at gemme dine 
sprogindstillinger eller for at angive, at du har set visse information på vores hjemmeside - så du ikke får 
dem vist igen, næste gang du besøger hjemmesiden. Permanente cookies bliver slettet på et på forhånd 
fastsat tidspunkt, der kan skifte fra cookie til cookie.  

Denne tjenesteydelse er begrundet i vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig en brugervenlig og 
individuel brug af vores hjemmeside. Det juridiske grundlag er GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f.  

5.3 Cookies fra markedsføringspartnere 

Outfittery bruger visse webpartnere, som hjælper med at gøre Outfittery's internet-tilbud mere 
interessante for dig. Det indebærer, at der også bliver gemt cookies fra partnervirksomheder på din 
harddisk, når du besøger Outfittery-hjemmesiden. Det drejer sig her om midlertidige/permanente cookies, 
der slettes på et på forhånd fastsat tidspunkt (se oven for). Heller ikke cookies fra vores 
partnervirksomheder indeholder nogle personrelaterede oplysninger. Der bliver kun indsamlet data under 
et pseudonymiseret bruger-ID. Der kan være tale om oplysninger om, hvilke produkter du har kigget på, 
om du har købt noget, hvilke produkter der er blevet søgt efter osv. På den måde indsamler nogle af vores 
markedsføringspartnere også oplysninger fra Outfitterys hjemmeside om, hvilke sider, du tidligere har 



 

 

besøgt, eller eksempler på produkter, du er interesseret i, så de kan vise dig de annoncer, der svarer bedst 
til dine interesser. De psudonymiserede data vil på intet tidspunkt blive kørt sammen med dine persondata. 
De tjener kun det formål at gøre vores markedsføringspartnere i stand til at sende dig 
markedsføringsmateriale, der faktisk kunne interessere dig. 

Også denne databearbejdelse er begrundet i vores legitime interesser. Det juridiske grundlag findes i 
GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f. 

6. Hvad anvender Outfittery dine data til? 

6.1 Behandling under bestillingsprocessen og levering af vores tjenester 

Vi behandler dine data for at opfylde den aftale, vi har indgået med dig, og for at kunne levere vores 
tjenester, herunder: 

• Levering, tilpasning og behovsbaseret udformning af vores online-tjeneste samt Outfittery Shops. 

• Gennemførelse af købsaftaler og kundeservice, herunder fragt og betaling, samt behandling af 
returneringer, klager og garantisager. 

• Gennemførelse af aftalt kommunikation med vores stylister for individuel stylist-rådgivning af dig. 
Det sker enten via e-mail eller telefon. På dine kundekonto-indstillinger kan du selv vælge, hvordan 
du vil kommunikere med vores stylister.  

6.2 Betaling 

Du kan betale på følgende måder: med kreditkort, over PayPal eller på faktura. Outfittery forbeholder sig 
ret til at afvise visse betalingsformer eller kun at acceptere dem for bestemte bestillinger. Vi samarbejder 
med forskellige betalingstjenester under betalingen: 

• ved betaling med kreditkort: Payvision B.V., Keizersgracht 668C, 1017 ET Amsterdam, Holland. 

• ved betaling over PayPal: (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. 

• ved betaling på faktura: abilipay GmbH, Prüfeninger Str. 20, 93049 Regensburg, Tyskland. 

Ingen af de oplysninger, du afgiver til de nævnte betalingstjenester under betalingen, bliver videregivet til 
os. Vi modtager kun oplysninger om, at der er betalt. 

6.3  Sikring mod bedrageri 

Gennem CRIF GmbH anvender Outfittery Digital Identity Network fra ThreatMetrix B. V., Evert van 
Beekstraat 1-79, 1118 CL Schiphol, Holland (TMX) til bedrageribekæmpelse igennem forskellige 
foranstaltninger (kun i Belgien, Luxembourg, Danmark og Sverige). Det sikrer Outfittery mod manglende 
betaling, og Outfittery kan dermed også beskytte sine kunder mod misbrug af deres betalingsmidler og de 
deraf følgende konsekvenser. Til det formål sender Outfittery Device-data (enheds-ID, IP-adresse, geo-
placering) og session-ID'et (f.eks. oplysninger om den anvendte browser, processor, hukommelse og boot-
tider) til TMX. TMX anvender desuden et såkaldt svigfilter til at sammenligne visse overførte data 
(efternavn, forsendelses- og faktureringsadresse, e-mailadresse, enhedsdata og session-ID) med tidligere 
bestillinger over en bestemt tidsperiode. De overførte data vil kun blive brugt, behandlet og opbevaret med 
henblik på forebyggelse af svig. TMX opretter et enheds-ID, der kan genkende enheden og mulige 
adfærdsmønstre. 



 

 

For så vidt bearbejdningen af dine data sker for at forhindre bedrageri, der kan ramme dig, er det juridiske 
grundlag her GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra b. I øvrigt er det juridiske grundlag for denne dataforarbejdning 
GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f. og er begrundet i vores og andre brugeres legitime interesse i at kunne 
opdage og forhindre bedrageri. 

6.4 Kreditvurdering  

Hvis Outfittery skal give kredit (f.eks. ved et køb på konto) foretager Outfittery en kreditvurdering baseret 
på kreditrating fra eksterne kreditbureauer inden accept af aftalen. Denne kreditvurdering er nødvendig 
for at reducere Outfittery's risiko for tab og insolvens. Scoringsværdierne er statistisk begrundede 
prognoseværdier angående risikoen for, at en person eller en virksomhed ikke betaler. Værdierne er 
talværdier, der angives i procent eller karakterer. Til det formål sender vi dine data (navn, adresse, 
fødselsdato og i Sverige desuden Social Security Number) til forskellige kreditbureauer med henblik på 
kreditvurdering. 

 
Det juridiske grundlag for denne videresendelse er i GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra b og f. Videresendelse 
af data på grundlag af GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f må kun finde sted, hvis det sker for at sikre 
Outfittery's eller tredjeparts legitime interesser, og hvis de berørte personers interesse eller 
grundlæggende rettigheder angående sikring af persondata ikke vejer tungere. Udvekslingen af data med 
kreditbureauerne sker også for at opfylde lovmæssige forpligtelser til at gennemføre 
kreditvurderingskontrol af kunder (§ 505a og 506 i Bürgerliches Gesetzbuch). 

 
6.4.1 Kreditvurdering af kunder i Tyskland, Østrig, Schweiz og Holland 

 
Outfittery modtager kreditvurderinger fra Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 
33415 Verl ("Arvato"). Disse vurderinger indeholder desuden kundernes navn, fødselsdato og 
adresse. Arvato sender en sandsynlighedsværdi for, at tilgodehavender ikke bliver betalt ("score") 
og negative oplysninger om betalingsadfærd (for eksempel en igangværende inkassosag), hvis de 
foreligger. Negative score-værdier kan betyde, at Outfittery ikke vil acceptere visse 
betalingsmåder, eller at det betinger sig en forhåndsgodkendelse (reservering) på 150,00 eller 
250,00 €, afhængigt af scoringsværdien, forud for køb.  
 

 Arvato benytter de følgende tjenesteudbydere: 
 

• Østrig: CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, A-1150 Wien. 
 

• Schweiz: CRIF AG, Riesbachstrasse 61, 8008 Zürich. 
 

• Holland: Experian Nederland BV, Postbus 16604, NL-2500 BP Den Haag. 
 

Du kan finde detaljerede oplysninger om Arvato med relevans for GDPR's artikel 14, dvs. 
oplysninger om virksomhedens formål, formålene med datalagring, om modtagerne af data, 
indsigtsret, ret til sletning eller berigtigelse mv., på: 
https://finance.arvato.com/content/dam/arvato/documents/financial-
solutions/Arvato_Financial_Soultions_Art._14_EUDSGVO.pdf. 
 

6.4.2 Kreditvurdering af kunder i Belgien 



 

 

 
I Belgien benytter Outfittery BISNODE, Researchdreef 65 Allée de la Recherche, 1070 Brussels via 
CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München ("CRIF") til kreditvurderinger. CRIF 
modtager til det formål navne og fødselsdatoer på kunderne. CRIF svarer med oplysninger, om 
kunden kunne identificeres eller ej (f.eks. "identitet kontrolleret"). Hvis identitetskontrollen er 
negativ, kan det betyde, at Outfittery ikke vil sælge på konto, eller at det betinger sig en 
forhåndsgodkendelse (reservering) på 150,00 eller 250,00 €, afhængigt af scoringsværdien, forud 
for køb.  

 
Du kan læse mere om CRIF's aktiviteter i CRIF's Bürgel-informationsblad på: 
www.crifbuergel.de/de/datenschutz. 

 
6.4.3 Kreditvurdering af kunder i Danmark 

 
I Danmark benytter Outfittery Experian, Karenslyst Alle 8b, Pb. 5275 Majorstuen, 0303 Oslo til 
kreditvurderinger. Det sker over CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München ("CRIF"). 
CRIF modtager til det formål kundernes navn, fødselsdato og adresse. CRIF tilbagesender 
oplysninger om eventuelle udeblevne betalinger (f.eks. om igangværende inkassosager) og de 
adresse- og identitetsoplysninger, der er registreret hos kreditvurderingsbureauerne (f.eks. 
"identitet kontrolleret"). Hvis identitetskontrollen er negativ, og der er registreret manglende 
betalinger, kan det betyde, at Outfittery ikke vil sælge på konto, eller at det betinger sig en 
forhåndsgodkendelse (reservering) på 150,00 eller 250,00 €, afhængigt af scoringsværdien, forud 
for køb.  

 
Du kan læse mere om CRIF's aktiviteter i CRIF's Bürgel-informationsblad på: 
www.crifbuergel.de/de/datenschutz. 
 

6.4.4 Kreditvurdering af kunder i Sverige 
 

Når Outfittery skal kontrollere et salg på kredit eller give kredit anvender virksomheden Creditsafe 
i Sverige AB, Garda Fabriker, Fabriksgatan 7, SE- 41250 Göteborg via CRIF Bürgel GmbH, 
Radlkoferstraße 2, 81373 München ("CRIF") til kreditvurderinger. CRIF modtager til det formål 
kundernes navn, fødselsdato og adresse og nationale ID. CRIF bruger disse oplysninger til en 
vurdering af sandsynligheden for, at fordringen ikke bliver betalt (score). Hvis scoringen er negativ, 
kan det betyde, at Outfittery ikke vil sælge på konto, eller at det betinger sig en 
forhåndsgodkendelse (reservering) på 1500.00 eller 2500.00 SEK, afhængigt af scoringsværdien, 
forud for køb.  
 
Hvis du ikke ønsker, at der sker en kontrol af din identitet eller nationale ID, kan du ved bestillingen 
vælge betalingsmåderne "kreditkort" eller "PayPal". 

 
 Du kan læse mere om CRIF's aktiviteter i CRIF's Bürgel-informationsblad på: 
www.crifbuergel.de/de/datenschutz. 

 

6.5 Markedsføringskommunikation 



 

 

Vi anvender dine persondata til at skrive til dig om bestemte produkter eller markedsføringskampagner og 
til at anbefale dig produkter og tjenester, der måske interesserer dig. Først og fremmest til følgende formål: 
 

• Til direkte marketing, f.eks. igennem vores markedsføringskommunikation. 

• Til brugeranalyse, til undersøgelse af, hvordan vores tjenester bliver brugt. 

 
Du kan abonnere på vores markedsføringsmateriale på e-mail og/eller SMS. Du vil så med jævne 
mellemrum modtage nyheder om vores produkter og kampagner.  
 
Når du bestiller markedsføringsmateriale, bruger vi den såkaldte single opt-in-metode, dvs. vi sender dig 
først e-mails eller SMS'er, når du har givet dit samtykke til at modtage marketingsmateriale. Hvis du 
bekræfter ønsket om at modtage markedsføringsmateriale, gemmer vi følgende oplysninger: Kunde-ID, 
tidsstempel, kampagnenavne-ID, link-ID og Landingpage-informationer, indtil du afbestiller vores 
markedsføringsmateriale. Oplagringen sker kun med det formål at kunne sende dig 
markedsføringsmaterialeog bekræfte din tilmelding. Du kan når som helst afbestille vores 
markedsføringsmateriale. I hver enkelt e-mail med markedsføringsmateriale er der et link til formålet. Hvis 
man modtager materiale med SMS, kan man f.eks. afmelde materialet ved at besvare SMS'en med "STOP". 
Man kan naturligvis også afmelde markedsføringsmateriale ved at kontakte os igennem de ovenfor nævnte 
kontaktmuligheder (f.eks. med en e-mail eller et brev). Det juridiske grundlag for databehandling er iht.. 
GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra a dit samtykke. 

Vi bruger standard e-mail- og SMS-teknologier til at måle interaktionen over e-mails og SMS'er (for 
eksempel åbning af e-mails/SMS'er, klikkede links). Disse data anvender vi til almindelig statistisk analyse 
og til optimering og udvikling af vores indhold og kundekommunikation i pseudonymiseret form. Dette sker 
ved hjælp af små grafikker, der er indlejret i meddelelserne (såkaldte pixels). Dataene indsamles 
udelukkende pseudonymiseret, så ID'erne er ikke knyttet til dine andre persondata. Det er altså umuligt at 
identificere dig direkte. Det juridiske grundlag her er vores legitime interesse iht.. GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 
1 litra f. Hvis du ikke ønsker, at din brugeradfærd bliver analyseret, kan du afbestille e-mails og/eller SMS'er. 
Formålet med vores markedsføringskommunikation er at dele indhold, der er så relevant for vores kunder 
som muligt, og at se, hvad læserne rent faktisk er interesseret i. 

 De data, der indsamles under vores markedsføringskommunikation, opbevares pseudonymiseret i op til 2 
år og derefter helt anonymiseret. 

 
6.6 Brug af persondata til interessebaserede annoncer på vores hjemmeside 

De oplysninger, du afgiver, og de automatisk genererede oplysninger (først og fremmest din e-mail-adresse, 
informationer om den sidst besøgte hjemmeside, alle tidligere ordredata, samtykkestatus i vores 
markedsføringskommunikation, reaktioner på offentlige kampagner) vil blive brugt til at sende dig 
annoncer, der er afpasset til dig og dine interesser (interessebaseret annoncering). Disse informationer 
anvender vi udelukkende i pseudonymiseret form. Nogle af disse data oversender vi også til tredjepart 
(f.eks. til sociale netværk). Analyse og vurdering af disse informationer sætter os i stand til at forbedre vores 
hjemmeside og vores internet-tilbud og til at kunne sende dig individuelt tilpassede annoncer over vores 
hjemmeside. Dvs. annoncer for produkter, der faktisk kunne interessere dig. 

Det juridiske grundlag findes i GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f. Vi har en legitim interesse i at kunne sende 
dig individuelt tilpassede annoncer. 



 

 

6.7 Brug af persondata til analyse på vores hjemmeside og app 

Vi anvender forskellige teknologier til analyse af brugeradfærden og vurdering af de dermed forbundne 
data for at kunne forbedre vores hjemmeside og app. De indsamlede data kan først og fremmest omfatte 
din enheds IP-adresse, dato og klokkeslæt for adgangen, cookie-identifikationsnummer, 
enhedsidentifikation af mobile enheder samt teknisk information om browseren og operativsystemet. Men 
de indsamlede data bliver kun gemt i pseudonymiseret form. De kan derfor ikke bruges til at identificere 
dig.  

Det juridiske grundlag for denne databehandling er i GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f. Formålet er at give 
dig en brugervenlig og individuelt tilpasset brug af vores hjemmeside og app. 

6.8 Muligheder for at gøre indsigelser mod vores analyse- og markedsføringsaktiviteter 
 
6.8.1 Hjemmesiden 

Under afsnit 7.1 kan du se en liste over de udbydere, vi samarbejder med om analyse- og markedsføring på 
vores hjemmeside, med angivelse af indsigelsesmulighederne mod vores analyse- og 
markedsføringsaktiviteter. Som alternativ kan du gøre indsigelse via de relevante indstillinger 
påhttp://preferences-mgr.truste.com/, en hjemmeside der samler indsigelsesmulighederne mod 
reklamebureauer. På hjemmesiden tilhørende TRUSTe, Inc, 835 Market Street, San Francisco, CA 94103-
1905, USA ("TRUSTe") kan man blokere alle annoncer på én gang med Opt-Out-Cookies, eller man kan 
foretage indstillinger for hver enkelt annonceudbyder. Vær opmærksom på, at du skal indstille en Opt-Out-
Cookie igen, hvis du sletter alle cookies i din browser, eller hvis du senere anvender en anden browser 
og/eller profil. 

6.8.2 App 

Under afsnit 7.2 kan du se en liste over de udbydere, vi samarbejder med om analyse- og markedsføring på 
vores app, med angivelse af indsigelsesmulighederne mod vores analyse- og markedsføringsaktiviteter.  

7. Hvem samarbejder vi med om analyse- og aktiviteter?  
 

7.1 Hjemmesiden 

I det følgende afsnit vil vi give en nærmere omtale af de teknologier, vi bruger til vores analyse- og 
aktiviteter på vores hjemmeside og de udbydere, vi bruger til formålet. 

7.1.1 Affilinet 

Outfittery deltager i affilinet-partnerprogrammerne fra affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München 
("affilinet"), en tjeneste til integration af annoncer i form af tekst- og billedlink, annoncebannere eller 
inputmasker. Affilinet anvender cookies og lignende teknologier for at kunne vise dig relevante annoncer. 
Affilinet bruger også de såkaldte Web Beacons (usynlige grafikker). Web Beacons kan levere informationer 
som kan bruges til at evaluere besøgstrafikken på hjemmesider. 



 

 

De oplysninger om brugen af denne hjemmeside (herunder din IP-adresse og levering af annonceformater), 
der indsamles med cookies og Web Beacons, overføres til en server tilhørende affilinet og gemmes dér. 
Disse oplysninger kan affilinet videresende til sine samarbejdspartnere. Men affilinet vil ikke køre din IP-
adresse sammen med andre af dine gemte data. 

Du kan forhindre lagring af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser (som beskrevet 
ovenfor) eller ved at deaktivere dem under [XY]. Men vi vil påpege, at du i så fald ikke kan anvende alle 
funktioner på denne hjemmeside fuldt ud.  

Du kan finde flere oplysninger om det i affilinet's Databeskyttelsespolitik. 

7.1.2 Bing Ads 

Vores hjemmeside bruger Bing Ads, en tjeneste fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, 
WA 98052-6399 i USA ("Microsoft"). Microsoft anvender cookies og lignende teknologier for at kunne vise 
dig relevante annoncer. Brugen af disse teknologier gør det muligt for Microsoft og dets 
partnerhjemmesider at vise annoncer baseret på tidligere besøg på vores eller andre hjemmesider. De data, 
der stammer herfra, kan Microsoft overføre og gemme i USA. Hvis persondataene bliver overført til USA, 
har Microsoft forpligtet sig til at leve op til EU-US Privacy Shield -bestemmelserne. 

Du kan forhindre lagring af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser (som beskrevet 
ovenfor). Men vi vil påpege, at du i så fald ikke kan anvende alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud. 
Du kan også forhindre Microsofts indsamling af de data, cookierne genererer om din brug af hjemmesiden, 
og Microsofts behandling af disse data, ved at deaktivere personaliserede annoncer på Microsoft's 
indsigelsesside. Vær opmærksom på, at du skal foretage denne indsigelse igen, hvis du sletter alle cookies i 
din browser, eller hvis du senere anvender en anden browser og/eller profil. 

Du kan finde flere oplysninger om det i Microsofts Databeskyttelsespolitik. 

7.1.3 DCMN 

Vores hjemmeside bruger en tjeneste fra DCMN GmbH, Boxhagener Str. 18, 10245 Berlin ("DCMN") til 
markedsføringsformål. DCMN anvender cookies og lignende teknologier for at kunne vise dig relevante tv-
annoncer på vores hjemmeside. Herunder bliver der indhentet og gemt data, som bruges til oprettelse af 
brugerprofiler i pseudonymiseret form. Disse brugerprofiler bruges til at analysere besøgsadfærd og 
anvendes til at forbedre og målrette vores tilbud. Der bliver ikke indhentet persondata: IP-adresserne bliver 
gemt i forkortet form, således at de ikke kan bruges til at identificere personer eller husholdninger.  

Du kan forhindre lagring af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser (som beskrevet 
ovenfor) eller ved at deaktivere dem under [XY]. Men vi vil påpege, at du i så fald ikke kan anvende alle 
funktioner på denne hjemmeside fuldt ud.  

Du kan finde flere oplysninger om det i DCMN's Databeskyttelsespolitik. 

7.1.4 Facebook Custom Audience (pixel-metode) 

Vores hjemmeside anvender de såkaldte Remarketing-Tags (også kaldet "Facebook-pixel") til 
markedsføringsformål. Denne tjeneste er leveret af Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, 
California, 94025, USA ("Facebook"). Vi bruger disse Remarketing-Tags uden den såkaldte avancerede 
matching. Når du besøger vores hjemmeside, opretter disse Remarketing-Tags forbindelse mellem din 
browser og en Facebook-server. Det informerer Facebook om, at vores hjemmeside er blevet åbnet fra din 



 

 

IP-adresse. Hvis persondataene bliver overført til USA, lever Facebook op til EU-US Privacy Shield -
bestemmelserne. Facebook bruger disse oplysninger til for det første at give os statistiske og anonyme data 
om den generelle brug af vores hjemmeside samt om vores Facebook-annonces ("Facebook-Ads") 
effektivitet. Og for det andet til at optimere Facebook-tjenesternes annonceplacering og målgruppevalg. 

Hvis du er med på Facebook og har tilladt det i dine privatindstillinger for din Facebook-konto, kan Facebook 
også linke de indsamlede oplysninger om dit besøg hos os til din medlemskonto og bruge dem til målrettet 
placering af Facebook-annoncer. Du kan altid se og ændre dine privatindstillinger på din Facebook-profil. 
Hvis du ikke er med på Facebook, kan du blokere databehandlingen via Facebook ved at trykke på 
deaktiveringsknappen for udbyderen "Facebook" på den førnævnte TRUSTe-hjemmeside. Du kan også 
blokere databehandlingen ved at trykke på følgende knap:  

CUSTOM OPT-OUT 

Hvis du deaktiverer Facebooks databearbejdning, vil Facebook kun vise Facebook-Ads af generel interesse, 
der ikke er udvalgt efter informationer, du har afgivet. 

Du kan finde flere oplysninger om det i Facebooks Databeskyttelsespolitik. 

7.1.5 Facebook Conversion Tracking 

Vores hjemmeside bruger Facebook-Conversion-Tracking, en tjeneste fra Facebook Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook"). Denne tjeneste måler effekten af udsendte annoncer. 
Igennem analyseprogrammet kan Facebook mere nøjagtigt evaluere effektiviteten af de annoncer, der 
udsendes, og både Facebook og vi som Facebook-kunde kan øge kvaliteten og relevansen af de annoncer, 
du ser. Facebook Conversion-Tracking anvender cookies og lignende teknologier. De data, der stammer 
herfra, kan Facebook overføre og gemme i USA. Hvis persondataene bliver overført til USA, lever Facebook 
op til EU-US Privacy Shield -bestemmelserne. Disse cookies er normalt aktive på din computer i højst 30 
dage. Hvis du besøger vores hjemmeside inden for det tidsrum, bliver vi og Facebook informeret, hvis du 
ser på de annoncer, der er på siden. 

Som allerede beskrevet kan du konfigurere din browser sådan, at den afviser cookies, eller du kan forhindre 
dataindhentning om din brug af hjemmesiden igennem cookies (inkl. din IP-adresse) ved at vælge følgende 
knap: 

Du kan finde flere oplysninger om det i Facebooks Databeskyttelsespolitik. 

7.1.6 Google AdWords-Conversion-Tracking 

Vores hjemmeside bruger Google AdWords-Conversion-Tracking, en tjeneste fra Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Denne tjeneste måler effekten af 
udsendte annoncer (såkaldte AdWords-kampagner). Igennem analyseprogrammet kan Google mere 
nøjagtigt evaluere effektiviteten af de annoncer, der udsendes, og både Google og vi som Google-kunde 
kan øge kvaliteten og relevansen af de annoncer, du ser. Google AdWords Conversion-Tracking anvender 
cookies og lignende teknologier. De data, der stammer herfra, kan Google overføre og gemme på en server 
i USA med henblik på analyse af dem. Hvis persondataene bliver overført til USA, lever Google op til EU-US 
Privacy Shield -bestemmelserne. Disse cookies er normalt aktive på din computer i højst 30 dage. Hvis du 
besøger vores hjemmeside inden for det tidsrum, bliver vi og Google informeret, hvis du ser på de annoncer, 
der er på siden. 



 

 

Som allerede beskrevet kan du konfigurere din browser sådan, at den afviser cookies, eller du kan forhindre 
dataindhentning om din brug af hjemmesiden igennem cookies (inkl. din IP-adresse) ved at vælge følgende 
knap: 

Du kan finde flere oplysninger om det i Googles Databeskyttelsespolitik. 

7.1.7 Google Universal Analytics  

Denne hjemmeside bruger Google Universal Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google anvender cookies og lignende 
teknologier for at kunne forbedre vores hjemmeside ved at analysere din brugeradfærd. Der finder ikke 
nogen tracking på tværs af enheder sted i den forbindelse. De data, der stammer herfra, kan Google 
overføre og gemme på en server i USA med henblik på analyse af dem. Hvis persondataene bliver overført 
til USA, lever Google op til EU-US Privacy Shield -bestemmelserne. Din IP-adresse bliver forkortet under 
analysen af brugerstatistikkerne, så den ikke kan bruges til at vise din identitet. På vores hjemmeside bliver 
Google Analytics til det formål modificeret med koden "anonymizeIP" for at sikre en anonymiseret 
indsamling af IP-adresser. 

Google bearbejder de oplysninger, der bliver indhentet via cookies, til at analysere din brug af hjemmesiden, 
udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter og videregive andre oplysninger om brugen af 
hjemmesiden og internet-relaterede tjenester til udbyderen af hjemmesiden.  

Som beskrevet ovenfor kan du konfigurere din browser sådan, at den afviser cookies, eller du kan forhindre 
dataindhentning om din brug af hjemmesiden igennem cookies (inkl. din IP-adresse) samt blokere for 
Googles bearbejdning af dine data ved at downloade og installere den Browser-Add-On, som Google stiller 
til rådighed. Som alternativ til denne Browser-Add-On, eller hvis du går ind på vores hjemmeside fra en 
mobilenhed, skal du vælge dette Opt-Out-link. På den måde blokeres Googles datahentning fra denne 
hjemmeside i fremtiden (Opt-Out-linket fungerer kun på denne browser og kun på dette domæne). Hvis du 
sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på linket igen.  

Du kan finde flere oplysninger om det i Googles Databeskyttelsespolitik.  

7.1.8 Google Remarketing 

Vores hjemmeside bruger Google Remarketing, en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Denne tjeneste bruger cookies og lignende teknologier for at 
kunne vise dig individualiserede annoncer på websteder, der samarbejder med Google eller hører under 
Google (herunder YouTube og Google-søgning). Tjenesten anvender cookies og lignende teknologier til 
brug for analyse af hjemmeside-brugen, og disse analyser danner grundlag for interessebaseret 
annoncering. De data, der stammer herfra, kan Google overføre og gemme på en server i USA med henblik 
på analyse af dem. Hvis persondataene bliver overført til USA, lever Google op til EU-US Privacy Shield -
bestemmelserne. 

Hvis du bruger en Google-konto, kan Google, afhængigt af indstillingerne på din Google-konto, associere 
din Google-web- og app-browserhistorik med din Google-konto og bruge oplysninger fra din Google-konto 
til personaliseret annoncering. Hvis du ikke ønsker denne sammenknytning med din Google-konto, skal du 
logge ud af Google, før du kontakter vores kontaktside.  

Som beskrevet ovenfor kan du konfigurere din browser sådan, at den afviser cookies, eller du kan forhindre 
dataindhentning om din brug af hjemmesiden igennem cookies samt blokere for Googles bearbejdning af 
dine data ved at gå ind på Annonceindstillinger og indstille knappen for annoncetilpasning på "Fra". Som 



 

 

alternativ kan du gøre indsigelse mod databearbejdningen ved at gå ind på den ovenfor nævnte TRUSTe-
hjemmeside og bruge deaktiveringsknappen for udbyderen "Google". 

Du kan finde flere oplysninger om det i Googles Databeskyttelsespolitik. 

7.1.9 Outbrain 

Vores hjemmeside bliver understøttet af et anbefalingssystem (Content Discovery), som udbydes af 
Outbrain UK Ltd., 5 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, Storbritannien under navnet "Outbrain". Outbrain 
bruger cookies, der undersøger, hvilke tilbud du bruger, og hvilke sider du besøger med henblik på at 
anbefale relevant indhold på tredjeparts-hjemmesider. For at give os mulighed for at følge læserne, er der 
indsat Outbrain-pixels på forskellige sider af vores hjemmeside. Det gør det muligt for Outbrain at informere 
os om, hvilke af de sider, hvor pixlerne er installeret, brugerne benyttede. Desuden indhentes der 
oplysninger som tidsstempel, henvisningskilde, og om besøget blev fulgt op af en handling. Vi bruger disse 
oplysninger til både vores Conversion Tracking og vores Remarketing-formål. Pixels sporer aktiviteter på 
anonymiseret grundlag og sporer ikke informationer, der kan anvendes til personlig identifikation. 

Du kan forhindre brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser eller med en 
indsigelse ("Opt-Out") på Outbrains hjemmeside. Men hvis du gør det, er det ikke sikkert, at du kan anvende 
alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud.  

Du kan finde flere oplysninger om det i Outbrains Databeskyttelsespolitik. 

7.1.10 Snowplow 

Vores hjemmeside benytter sig af SnowPlow, en tjeneste fra SnowPlow Analytics Ltd., The Roma Building 
32-38 Scrutton Street London, EC2A 4RQ, Storbritannien ("Snowplow"). Tjenesten indsamler informationer 
om brugeradfærd på Outfittery's hjemmeside ved hjælp af cookies. Formålet er en bedre forståelse af vores 
kunders behov.  

Du kan forhindre lagring af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser eller under [XY]. 
Men vi vil påpege, at du i så fald ikke kan anvende alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud. 

Du kan finde flere oplysninger om det i Snowplows Databeskyttelsespolitik. 

7.1.11 Spoteffect 
 

Vores hjemmeside bruger Spoteffects fra webeffects GmbH, Knorrstraße 69, 80807 München 
("Spoteffects"). Spoteffects anvender cookies og lignende teknologier for at kunne vise dig relevante tv-
annoncer på vores hjemmeside. Herunder bliver der indhentet og gemt data, som bruges til oprettelse af 
brugerprofiler i pseudonymiseret form. Disse brugerprofiler bruges til at analysere besøgsadfærd og 
anvendes til at forbedre og målrette vores tilbud. Der bliver ikke indhentet persondata: IP-adresserne bliver 
gemt i forkortet form, således at de ikke kan bruges til at identificere personer eller husholdninger. 
 
Du kan forhindre brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser eller ved at 
deaktivere dem under [XY]. Men vi vil påpege, at du i så fald ikke kan anvende alle funktioner på denne 
hjemmeside fuldt ud. 

Du kan finde flere oplysninger om det i Spoteffects Databeskyttelsespolitik. 

7.1.12 Taboola 



 

 

Vores hjemmeside bliver understøttet af et anbefalingssystem (Content Discovery), som udbydes af 
Taboola, Inc., 1115 Broadway, 7th Floor, New York, New York 10010 under navnet "Taboola". Taboola 
bruger cookies, der undersøger, hvilke tilbud du bruger, og hvilke sider du besøger med henblik på at 
anbefale relevant indhold på tredjeparts-hjemmesider. For at give os mulighed for at følge læserne, er der 
indsat Taboola-pixels på forskellige sider af vores hjemmeside. Det gør det muligt for Taboola at informere 
os om, hvilke af de sider, hvor pixlerne er installeret, brugerne benyttede. Desuden indhentes der 
oplysninger som tidsstempel, henvisningskilde, og om besøget blev fulgt op af en handling. Vi bruger disse 
oplysninger til både vores Conversion Tracking og vores Remarketing-formål. Pixels sporer aktiviteter på 
anonymiseret grundlag og sporer ikke informationer, der kan anvendes til personlig identifikation. 

Du kan forhindre brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser eller med en 
indsigelse ("Opt-Out") på Taboolas Hjemmeside . Men hvis du gør det, er det ikke sikkert, at du kan anvende 
alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud.  

Du kan finde flere oplysninger om det i Taboolas Databeskyttelsespolitik. 

7.1.13 Unbounce Conversion Tracking 

På bestemte kampagne- og annonceringssider (Landingpages) benytter vores hjemmeside tjenesten 
Unbounce fra Unbounce Marketing Solutions Inc.400-401 West Georgia Street Vancouver, BC Canada V6B 
5A1 ("Unbounce"). Unbounce anvender cookies og lignende teknologier. Tjenesten indebærer, at din 
browser kommunikerer med Unbounce. Brugerens IP-adresse bliver oversendt, så der kan indsættes 
cookies. Herefter modtager Outfittery en analyse af aktiviteterne. 

Du kan forhindre lagring af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser (som beskrevet 
ovenfor) eller ved at deaktivere dem under [XY]. Men vi vil påpege, at du i så fald ikke kan anvende alle 
funktioner på denne hjemmeside fuldt ud.  

Du kan finde flere oplysninger om det i Unbounces Databeskyttelsespolitik. 

 

7.2 App 

I det følgende afsnit vil vi give en nærmere omtale af de teknologier, vi bruger til vores analyse- og 
markedsføringsaktiviteter på vores app og de udbydere, vi bruger til formålet. 

7.2.1 Google Mobile App Analytics 

Google Mobile App Analytics leveres af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA ("Google Mobile App Analytics"). Google Mobile Analytics muliggør analyse af anonymiserede 
adfærdsdata, først og fremmest sporing af aktive brugere og aktivitetshændelser (f.eks. hvilke taster blev 
anvendt, hvilke sider blev åbnet). 
Hvis persondataene bliver overført til USA, lever Google op til EU-US Privacy Shield -bestemmelserne. Vi 
anvender Google Mobile Analytics med en ekstra funktion, som Google tilbyder til anonymisering af IP-
adresser. I forvejen forkorter Google normalt IP-adresser indenfor EU og kun i usædvanlige tilfælde først i 
USA, hvor de under alle omstændigheder kun oplagres i forkortet form. 
 
Du kan gøre indsigelse mod dataindsamlingen og -analysen ved at indstille "Tillad sporing" -knappen til 
"Sluk sporing" med dette værktøj: [Brug skydeknappen eller anden Opt-out-mulighed]. 



 

 

Du kan finde flere oplysninger om Google Mobile Analytics i Googles Databeskyttelsespolitik. 
 
7.2.2 Google Crashlytics 

Vi bruger Crashlytics til vores app, en tjeneste der leveres af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA ("Crashlytics"). Crashlytics gør det muligt at analysere oplysninger om 
nedbrud, programdistribution, applikationsbrug og vedtagelseshastigheder for specifikke app-versioner. 
Visse (anonymiserede) brugerdata bliver sendt til Crashlytic-servere udenfor EU. Hvis persondataene bliver 
overført til USA, lever Google op til EU-US Privacy Shield -bestemmelserne. 
 
Du kan gøre indsigelse mod dataindsamlingen og -analysen ved at indstille "Tillad sporing" -knappen til 
"Sluk sporing" med dette værktøj: [Brug skydeknappen eller anden Opt-out-mulighed]. 

Du kan finde flere oplysninger om Crashlytics i Googles Databeskyttelsespolitik. 
 
7.2.3 Google Firebase Analytics 
 
Vi bruger Firebase SDK til vores app, en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA ("Firebase"). Firebase muliggør analyse af anonymiserede adfærdsdata, først og 
fremmest sporing af aktive brugere og aktivitetshændelser (f.eks. hvilke taster blev anvendt, hvilke sider 
blev åbnet). Firebase modtager også persondata fra os til formålet. Visse (anonymiserede) brugerdata bliver 
sendt til Firebase-servere udenfor EU. Hvis persondataene bliver overført til USA, lever Google op til EU-US 
Privacy Shield -bestemmelserne. 
 

Du kan gøre indsigelse mod dataindsamlingen og -analysen ved at indstille "Tillad sporing" -knappen til 
"Sluk sporing" med dette værktøj: [Brug skydeknappen eller anden Opt-out-mulighed]. 

Du kan finde flere oplysninger om Firebase i Googles Databeskyttelsespolitik. 

8. Facebook Social Media Plug-Ins 

Vores hjemmeside og vores app benytter Social Media Plug-ins (som f.eks. Like-knappen) fra det sociale 
netværk Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook"). Som standard 
er disse plug-ins deaktiveret og afsender derfor ingen data. Det er først, når du interagerer med plug-ins, 
f.eks. ved at bruge "synes godt om"-knappen, du bliver opfordret til at logge ind på din Facebook-konto. 
Denne information bliver sendt direkte til det sociale netværk fra din browser eller enhed og gemt dér. 

Hvis persondataene bliver overført til USA, lever Facebook op til EU-US Privacy Shield -bestemmelserne. 
Facebook bliver informeret om, at du har åbnet den tilsvarende underside i vores online-tilbud. Det sker, 
uanset om du har en Facebook-konto og er logget ind hos Facebook. Hvis du er logget ind på Facebook, 
bliver disse data knyttet direkte til din konto. Hvis du bruger det aktiverede plug-in, og hvis du f.eks. linker 
siden, gemmer Facebook også denne information, herunder dato og klokkeslæt, på din brugerkonto og 
offentliggør det under dine kontakter. Hvis du ikke ønsker denne sammenknytning med din Facebook-
profil, skal du logge ud inden aktiveringen af plug-in'en. 

Facebook gemmer disse data som brugsprofiler og bruger dem med henblik på annoncering, 
markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret udformning af sin hjemmeside og andre tilbud. Denne 
analyse sker først og fremmest (også for brugere, der ikke er logget ind) for at vise behovsbaseret reklame 



 

 

og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside og vores 
app. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelse af denne brugerprofil. Som Facebook-medlem kan du 
fravælge annoncering baseret på sociale handlinger i dine Annonceindstillinger. Du kan også blokere for 
indlæsning af Facebook Social Media Plug-ins ved at installere tilføjelsesprogrammet Facebook Blocker i din 
browser. 

Du kan finde flere oplysninger om i Facebooks Databeskyttelsespolitik. 

9. Integration af videoer på vores hjemmeside 

9.1 YouTube 

Vi har integreret videoer på vores hjemmeside, som er gemt på YouTube og kan afspilles direkte fra vores 
hjemmesider. YouTube er en multimediatjeneste tilhørende YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 
94066, USA ("YouTube"). er en del af Google-koncernen, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Hvis persondataene bliver overført til USA, har Google og 
datterselskabet YouTube forpligtet sig til at leve op til EU-US Privacy Shield -bestemmelserne. Det juridiske 
grundlag er GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra f. og er begrundet i vores legitime interesse i at kunne integrere 
video- og billedindhold. 
 
Når du besøger vores hjemmeside, bliver YouTube og Google informeret om, at du har åbnet den 
tilsvarende underside i vores online-tilbud. Det sker, uanset om du er logget ind hos YouTube eller Google 
eller ej. YouTube og Google bruger disse oplysninger med henblik på annoncering, markedsundersøgelser 
og behovsbaseret udformning af deres hjemmesider. Hvis du går ind på YouTube fra vores hjemmeside, 
mens du er logget ind på din YouTube- eller Google-profil, kan YouTube og Google knytte denne handling 
til din profil på YouTube eller Google. Hvis du ikke ønsker denne sammenknytning, skal du logge ud af 
Google, før du åbner vores hjemmeside.  
 
Som beskrevet ovenfor kan du konfigurere din browser sådan, at den afviser cookies, eller du kan forhindre 
dataindhentning om din brug af hjemmesiden igennem cookies samt blokere for Googles bearbejdning af 
dine data ved at deaktivere knappen "Annoncetilpasning" på Googles annonceindstillinger. Hvis du gør det, 
vil Google kun vise dig ikke-personaliserede annoncer. 
 
Du kan finde flere oplysninger om Googles Databeskyttelsespolitik, som også gælder for YouTube. 

9.2 Vimeo 

Vi har integreret videoer på vores hjemmeside, som er gemt på videoplatformen Vimeo og kan afspilles 
direkte fra vores hjemmesider. Vimeo er en multimedietjeneste tilhørende Vimeo Inc., 555 West 18th 
Street, New York, New York 10011, USA ("Vimeo"). Det juridiske grundlag er GDPR's artikel 6, stk. 1 s. 1 litra 
f. og er begrundet i vores legitime interesse i at kunne integrere video- og billedindhold. 
 
Når du besøger vores hjemmeside, bliver Vimeo informeret om, at du har åbnet den tilsvarende underside 
i vores online-tilbud. Det sker, uanset om du er logget ind hos Vimeo eller ej. Vimeo bruger disse oplysninger 
med henblik på annoncering, markedsundersøgelser og behovsbaseret udformning af sine hjemmesider. 
Hvis du går ind på Vimeo fra vores hjemmeside, mens du er logget ind på din Vimeo-profil, kan Vimeo også 
knytte denne handling til din profil. Hvis du ikke ønsker denne sammenknytning, skal du logge ud af Vimeo, 
før du åbner vores hjemmeside.  
 



 

 

Du kan finde flere oplysninger om i Vimeos Databeskyttelsespolitik. 

10.  Sådan beskytter vi dine data 

Det er afgørende vigtigt for os at beskytte dine persondata. Vi opretholder up-to-date tekniske 
datasikkerheds-foranstaltninger, først og fremmest for at beskytte dine persondata mod risici for 
dataoverførsler og mod, at tredjepart får kendskab til dem. Vores sikkerhedsteknik bliver hele tiden 
opdateret, så den følger med den tekniske udvikling. Vi anvender Transport Layer Security (TLS) til sikring 
af dine persondata, en teknik der krypterer de data, du har opgivet. 

11. Hvem modtager dine persondata bortset fra os? 

Vi videresender kun de data, vi indhenter, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale, for at vores 
hjemmeside eller app kan fungere teknisk, eller hvis vi er juridisk forpligtet til det. 

Noget af databehandlingen kan ske hos de udbydere, vi samarbejder med. Ud over de serviceudbydere, der 
er nævnt i denne databeskyttelsespolitik, kan der her være tale om datacentre, der hoster vores 
hjemmeside og databaser, IT-tjenesteudbydere, der vedligeholder vores systemer, logistikvirksomheder, 
callcentre, markedsundersøgelsesinstitutter, konsulentfirmaer, betalingstjenester og inkassobureauer, 
udbydere af lønningsregnskabsstyring, revisorer, skatterådgivere samt udbydere af teknisk service ved 
tekniske problemer. Hvis vi videregiver data til udbydere, må de kun anvende dataene til udførelse af deres 
opgaver. Vi har udvalgt udbyderne og defineret deres opgaver med omhu. De er kontraktsligt bundet til 
vores anvisninger, de råder over tekniske og organisatoriske ressourcer til sikring af de registrerede 
personers rettigheder, og de er underlagt vores regelmæssige kontrol. 

Derudover kan der blive videregivet data efter henvendelse fra det offentlige, i forbindelse med 
retskendelser og retssager, hvis det er nødvendigt for retsforfølgning eller fuldbyrdelse. 

12. Hvor bliver dataene bearbejdet? 

Generelt bliver dine data bearbejdet i Tyskland, inden for EU eller Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS). Imidlertid bliver nogle af dine data bearbejdet på servere, der befinder sig uden 
for EU, først og fremmest i USA. I de tilfælde sikrer vi, at der er tilfredsstillende garantier for sikringen af 
dine data. De udbydere, vi bruger, er således enten tilmeldt EU-US-Privacy-Shield , eller de er kontraktsligt 
forpligtet med EU-standardkontraktklausuler.  

13. Hvor længe gemmer Outfittery dine data?  

13.1 Generelt om dataopbevaring 

Generelt opbevarer vi kun persondata, så længe det er nødvendigt af hensyn til de kontraktmæssige eller 
juridiske forpligtelser, vi har indhentet dataene til. Derefter sletter vi data øjeblikkeligt, med mindre vi 
behøver dem indtil udløbet af den juridisk fastsatte forældelsesfrist for bevisførelse i civilretssager, eller 
hvis vi er juridisk forpligtet til at gemme dataene. 



 

 

I bevissager skal vi opbevare dine aftaledata i tre år efter udgangen af det år, hvor vores 
forretningsforbindelse med dig blev afsluttet. Efter den lovmæssigt fastsatte forældelsesfrist bliver 
eventuelle krav tidligst forældet på det tidspunkt. 

Nogle af dine data må vi også opbevare ud over denne periode af bogholderimæssige grunde. Det må vi, 
hvis vi er forpligtet til det af lovmæssigt fastsatte dokumentationskrav, der kan fremgå af den tyske 
handelslov, skattelovgivningen, bankloven, hvidvaskningsloven og værdipapirhandelsloven. De 
opbevaringsfrister, der er angivet i disse love, er på fra to til ti år. 

13.2 Kundekonto 

Generelt gemmer vi kun dine kundekontodata så længe, du har en forretningsmæssig forbindelse med os. 
Hvis du kræver at få slettet eller opsagt din kundekonto, vil vi slette dem. Data, som vi stadig har brug for 
indtil udløbet af den lovmæssigt fastsatte forældelsesfrist for bevisførelse i civilretssager, eller af hensyn til 
lovbestemte opbevaringskrav, bliver slettet, når disse tidsfrister er udløbet. 

14. Dine rettigheder  

Du kan når som helst kræve indsigt i vores indhentning og bearbejdning af dine persondata. I den 
sammenhæng vil vi forklare databearbejdelsen for dig og give dig en oversigt over, hvilke data vi har 
indsamlet om dig. Hvis de data, vi har gemt er forkerte eller ikke er aktuelle længere, har du ret til at få dem 
berigtiget. Du kan desuden kræve, at dine data bliver slettet. Hvis sletning undtagelsesvis ikke er mulig af 
juridiske grunde, bliver dataene spærret, så de kun står til rådighed for det juridiske formål. Du har desuden 
ret til at forlange indskrænkning af brugen af dine persondata, hvis du f.eks. stiller spørgsmålstegn ved, om 
dataene er korrekte. Du har desuden ret til dataportabilitet, dvs. en ret til at få en digital kopi af de 
persondata, du har opgivet til os.  

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt henvende dig til os via de oven for anførte kontaktoplysninger, 
hvis du vil gøre dine rettigheder gældende. Det gælder også, hvis du ønsker at modtage kopier af garantier 
for tilstrækkelig databeskyttelse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. Ret til tilbagekaldelse og indsigelse 

Du har ret til når som helst at tilbagekalde et samtykke, du har givet os. Det vil betyde, at den 
databearbejdning, vi har foretaget på grundlag af dette samtykke, vil ophøre. Men tilbagekaldelsen af 
samtykket berører ikke lovligheden af den bearbejdning, der er sket på grundlag af samtykket, indtil det 
blev tilbagekaldt. 

For så vidt vi behandler dine data på grundlag af legitime interesser (GDPR's artikel 6, stk. 1, s. 1 litra f), 
har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine data med en begrundelse, der 
vedrører din personlige situation. Hvis det drejer sig om en indsigelse mod databearbejdelse, der skal 
bruges til direkte marketing, har du en generel indsigelsesret, som vi skal efterleve, uden at du skal give 
en begrundelse.  

Hvis du vil gøre din ret til tilbagekaldelse eller indsigelse gældende, er det nok med en uformel 
henvendelse via de oven for anførte kontaktoplysninger. 

 

16. Kontakt til tilsynsmyndighederne 

Du har ret til at klage over os til de datatilsynsmyndigheder, vi står til ansvar overfor. Du kan bruge denne 
ret ved henvendelse til en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du har bopæl, hvor du arbejder, eller 
hvor de formodede regelbrud har fundet sted. I Berlin, hvor OUTFITTERY har hovedkvarter, er den 
ansvarlige tilsynsmyndighed:   
 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Maja Smoltczyk 
Friedrichstr. 219 
10969 Berlin  

17. Ændringer af databeskyttelsespolitikken 

Vi justerer denne databeskyttelsespolitik lejlighedsvis, f.eks. når vi opdaterer vores hjemmeside eller app, 
eller hvis der sker lovændringer. 
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