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Vi beskytter dine personoplysninger 
  

 
Hos Urban Goods lægger vi vægt på at beskytte de personoplysninger, som vi kommer i 
besiddelse af i forbindelse med projekter, og når vi indsamler informationer fra besøgende på 
vores hjemmeside. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer personfølsomme 
data. 
 
 
Hvilke oplysninger indsamler vi og hvorfor? 
Vi indsamler oplysninger om besøgende ved at bruge cookies og pixels – ligesom de fleste andre – 
så vi kan måle vores websitetrafik gennem Google Analytics og Facebook Analytics.  
 
Cookies og pixels fortæller os blandt andet, hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvad du læser, 
om du har besøgt sitet tidligere, hvilken browser og styresystem du bruger, osv. Informationen er 
anonym og kommer i en bunke med data fra alle de andre brugere, så vi får en statistisk oversigt 
over brugen af vores kanaler. Informationerne bruger vi først og fremmest til at blive klogere på 
vores brugere, så vi kan gøre tingene endnu bedre.  
 
Er du kunde hos os, vil vi have brug for at opbevare dine kontaktoplysninger til ting som kontakt 
og fakturering. Herudover skal vi ofte i forbindelse med projekter inddrage borgere, brugere, 
aktører mv., hvor vi behandler oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, og e-
mail.  
 
Disse informationer opbevarer vi forsvarligt, og vi deler dem aldrig med andre. 
 
 
Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? 
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Derfor 
videregiver eller sælger Urban Goods under ingen omstændigheder dine personlige oplysninger til 
tredjepart, og oplysninger vi har om dig bevares forsvarligt. 
 
 
Vil du have indsigt i vores oplysninger? 
Hvis vi er i besiddelse af oplysninger om dig, kan du bede om en fil med de personlige data, vi har 
liggende om dig. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette 
gælder dog ikke data, som vi af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde skal 
gemme. Information fra pixels og cookies er ikke muligt at udlevere, da disse er fuldt ud anonyme, 
og vi derfor ikke ville kunne finde dem frem – selv hvis vi ville. 
 
 
Spørgsmål? 
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores behandling af personlige 
oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: kontakt@urbangoods.dk 


