Fortrolighedspolitik
Vi er forpligtet til at beskytte de personlige oplysninger om alle, der besøger webstedet, herunder alle
besøgende, der tilgår webstedet via en mobilapplikation eller anden platform eller enhed. Læs følgende
fortrolighedspolitik som forklarer, hvordan vi bruger og beskytter dine oplysninger.
Hvis du besøger og/eller bruger webstedet, accepterer, og hvor det kræves, giver du samtykke til indsamling,
brug og overførsel af dine oplysninger som anført i denne politik.
1. OPLYSNINGER SOM VI INDSAMLER FRA DIG
1.1 Når du besøger webstedet, kan du blive bedt om at give oplysninger om dig selv, herunder dit navn
og kontaktoplysninger (såsom emailadresse).
1.2 Vi kan også indsamle oplysninger om din brug af webstedet og oplysninger om dig fra eventuelle
stemmeafgivning og/eller emails eller breve, du sender til os.
1.3 Ved at tilgå JUST EATs oplysninger og/eller webstedet ved hjælp af mobile digitale ruter såsom
(men ikke begrænset til) mobil, tablet eller andre enheder/teknologi, herunder mobile applikationer, skal
du forvente, at vores indsamling og brugen af personlige oplysninger, som er fastsat i denne
fortrolighedspolitik, også vil gælde i denne sammenhæng.
1.4 Vi kan indsamle tekniske oplysninger fra din mobile enhed eller din brug af webstedet via en mobil
enhed, for eksempel, lokaliseringsdata og visse egenskaber ved og præstationsdata om, din enhed,
udbyder/operativsystem herunder enhed og tilslutningstype, IP adresse, mobilbetalingsmetoder,
interaktion med anden detailteknologi såsom brugen af NFC Tags, QRkoder eller brug af mobile
kuponer. Medmindre du har valgt at være anonym via din enhed og/eller platformindstillinger, kan disse
oplysninger blive indsamlet og brugt af os automatisk, hvis du bruger webstedet via din(e) mobile
enhed(er) via din mobilbrowser eller på anden måde.
2. BRUG AF DINE OPLYSNINGER
2.1 Dine oplysninger vil gøre os i stand til at logge dine stemmepræferencer til DANISH TAKE AWAY
AWARDS. Det vil også gøre det muligt for os at kontakte dig, når det er nødvendigt.
2.2 Vi vil også bruge og analysere de oplysninger, vi indsamler, så vi kan administrere, støtte, forbedre
og udvikle vores forretning og til andre formål af både statistisk eller analytisk karakter samt til at
hjælpe os med at forhindre svindel. Hvor det er relevant, både nu og i fremtiden, kan du få mulighed for
at udtrykke dine præferencer vedrørende brugen af dine data som anført i denne fortrolighedspolitik, og
dette kan udnyttes gennem din valgte metode til at få adgang til webstedet, for eksempel mobil,
mobilapplikationer eller enhver gengivelse af webstedet.
2.3 Vi kan bruge dine oplysninger til at kontakte dig for at høre dine synspunkter om webstedet samt for
lejlighedsvis at underrette dig om vigtige ændringer eller udviklinger til webstedet.
2.4 Hvis du har angivet din accept hertil, indvilliger du i, at vi må bruge dine oplysninger til at fortælle
dig om vores andre produkter og tjenester, der kan have din interesse, herunder tjenester der kan være
genstand for direkte markedsføring, og vi kan kontakte dig at gøre dette via post, telefon,
mobilmeddelelser (f.eks. SMS, MMS mv.) samt via email (hvor du har givet os disse
kontaktoplysninger).
2.5 Hvis du har angivet din accept hertil, indvilliger du i, at vi også må dele oplysninger med tredjeparter
(herunder dem i fødevare, drikkevare, fritids, marketing og reklamebranchen) til at bruge dine
oplysninger til at fortælle dig om varer og tjenesteydelser, der kan have din interesse (via post, telefon,
mobilmeddelelser (f.eks. SMS, MMS osv.) og/eller email) og til at hjælpe os med at analysere de
oplysninger, vi indsamler, så vi kan administrere, støtte, forbedre og udvikle vores forretning og
tjenester til dig.
2.6 Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine data på denne måde eller skifter mening om at blive kontaktet
i fremtiden, skal du underrettes ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er anført i punkt 7 nedenfor
og/eller ved at ændre din profil i overensstemmelse hermed.

3. VIDEREGIVELSE AF DINE OPLYSNINGER
3.1 De oplysninger du giver os vil blive overført til og opbevaret på vores servere, som kan være i eller
uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og kan tilgås af eller gives til vores
personale, der arbejder uden for Danmark og tredjeparter, herunder virksomheder i JUST
EATkoncernen (hvilket betyder vores datterselskaber og associerede selskaber, vores ultimative
holdingselskab og dets datterselskaber og associerede selskaber), der handler for os, til de formål der er
anført i denne politik eller til andre formål, der meddeles til dig fra tid til anden i denne politik. Lande
uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde har ikke altid stærke databeskyttelseslove. Vi
vil dog altid tage skridt til at sikre, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med denne politik.
3.2 Tredjeparter, med hvem vi deler dine oplysninger, kan foretage forskellige aktiviteter, såsom
behandling af kreditkortbetalinger og yde support for os. Derudover kan det være nødvendigt at
videregive dine oplysninger til de restauranter, hvor du har afgivet en bestilling, for at gøre det muligt
for restauranten at behandle og levere din ordre. Ved at indsende dine personlige data accepterer du
denne overførsel, opbevaring eller behandling. Vi vil tage alle skridt, der med rimelighed findes
nødvendige, for at sikre at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne
fortrolighedspolitik.
3.3 Hvis du har givet samtykke, kan vi tillade at nøje udvalgte tredjeparter, herunder marketing og
reklamevirksomheder, vore datterselskaber og associerede virksomheder, kontakter dig lejlighedsvis om
tjenester, der kan være have din interesse. De kan kontakte dig via post, telefon, mobilmeddeleler
(f.eks. SMS, MMS, osv.) samt via email. Hvis du skifter mening om at blive kontaktet af disse selskaber i
fremtiden, skal du underrette os herom ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført i punkt 7
nedenfor og/eller ved at ændre din profil i overensstemmelse hermed.
3.4 Hvis vores selskab indgår i et joint venture med, erhverver eller sælges til eller fusioneres med en
anden forretningsenhed, kan dine oplysninger blive videregivet eller overført til målvirksomheden, vores
nye forretningspartnere eller ejere eller deres rådgivere.
3.5 Vi kan bruge de oplysninger, du giver til os, hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine
oplysninger med henblik på at overholde (og/eller hvor vi tror, vi er forpligtet til at overholde) enhver
juridisk forpligtelse eller for at håndhæve 
webstedets betingelser
og vilkår 
samt enhver anden aftale
eller for at beskytte vores rettigheder eller andre tredjeparters rettigheder. Dette omfatter udveksling af
oplysninger med andre virksomheder og andre organisationer med henblik på beskyttelse og
forebyggelse af svindel.
4. SIKKERHED OG OPBEVARING AF DATA
4.1 Vi tager skridt til at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang og mod ulovlig behandling,
hændeligt tab, ødelæggelse og beskadigelse. Vi opbevarer dine oplysninger i en rimelig periode, eller så
længe det kræves ved lov.
4.2 Videregivelse af oplysninger via internettet er ikke 100 % sikkert. Selvom vi vil tage skridt til at
beskytte dine oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af de data, der overføres til webstedet. Alle
overførsler og transmissioner sker på egen risiko. Når vi har modtaget dine oplysninger, vil vi bruge
strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner til at forsøge at forhindre uautoriseret adgang.
5. ADGANG OG OPDATERING
Du har ret til at se de oplysninger, vi har om dig ("adgangsanmodning") samt til at bede os om at foretage
ændringer for at sikre, at de er korrekte og ajourførte. Hvis du ønsker at gøre dette, bedes du kontakte os
ved hjælp af kontaktoplysningerne, der er anført i punkt 7 nedenfor. Hvis du sender os en
adgangsanmodning, forbeholder vi os ret til at opkræve et gebyr til dækning af vores omkostninger for
levering af information om de oplysninger, vi har om dig.
6. ÆNDRINGER I VORES FORTROLIGHEDSPOLITIK
Alle ændringer i vores fortrolighedspolitik vil blive lagt ud på webstedet og eventuelt oplyst via
emailmeddelelse.
7. KONTAKT

Alle kommentarer, henvendelser og anmodninger vedrørende vores brug af dine oplysninger skal stilles til
Just Eat.dk ApS på Lyngbyvej 20, 1. 2100 København Ø, eller telefonisk til 70 20 86 84

