
DATABESKYTTELSESERKLÆRING 

Tak for din interesse i vores hjemmeside og vores firma. Beskyttelse af dit privatliv er meget vigtig for 

os. Vi overholder nøje GDPR bestemmelserne og behandler data i overensstemmelse med deres 

principper. 

Nedenfor informerer vi dig i detaljer om "Blue Tomato" og håndteringen af dine data. 

1. Hvem er vi og hvem er ansvarlig for databehandlingen? 

a) Virksomhedsstruktur og koncern 

Blue Tomato GmbH, FN 80499g (herefter forkortet Blue Tomato Österreich) er en østrigsk 

virksomhed med hovedsæde i Hochstraße 628, 8970 Schladming og en del af  der Zumiez 

koncernen med Zumiez International, LLC med hovedsæde i Lynnwood (USA) som moderselskab, 

og deres datterselskab Zumiez Europe Holding GmbH med hovedsæe i Luzern (Schweiz). Zumiez 

International LLC og dets datterselskaber i Europa udgør koncernen (herefter forkortet til "Blue-

Tomato") jf. GDPR. 

Blue Tomat Austria administrerer Blue Tomats hjemmeside og forskellige andre online tjenester 

og er ansvarlig for alle Zumiez gruppens datterselskaber i Europa. Hovedkontoret og 

hovedkvarteret jf.  DSGVO er Østrig.  

Alle virksomheder i koncernen forpligter sig til de bindende interne 

databeskyttelsesbestemmelser (binding corporae rules) til beskyttelse af personoplysninger. Du 

kan finde yderligere oplysninger om udøvelse af dine rettigheder under punkt 6. 

b) Databeskyttelsesansvarlige 

Blue Tomat Austria fastsæter på vegne af alle datterselskaber af Zumiez koncernen i Europa 

midlerne og formålet med databehandling. Således ligger ansvaret for databehandlingen hos 

Blue Tomato GmbH (FN 80499g) 

Hochstraße 628, 8970 Schladming (Østrig) 

E-mail: info@blue-tomato.com 

Tlf: +43 3687-2422-333 

c) Ansvarlig for databeskyttelse og udpeget af koncernen 

Christian Nitsche 

Hochstraße 628, 8970 Schladming (Østrig) 

E-mail: datenschutz@blue-tomato.com 

Tlf.: +43 3687-2422-333 

2. Anvendelsesområde af databeskyttelseserklæringen 
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Nærværende databeskyttelseserklæring gælder for Blue Tomato koncerne indenfor Europa, for 

alle hjemmesider tilhørende Blue Tomato Österreich og for alle andre online aktiviteter, herunder 

på de sociale medier og især på Facebooks fanside. 

3. Hvilke data bearbejder Blue Tomato, og hvor kommer dataene fra? 

a) Hvor får Blue Tomato personlige oplysninger fra? 

Vi indsamler enten selv dataene, f.eks. gennem din indtastning på vores hjemmeside, 

annonceringer i butikken etc., eller vi indhenter det fra tredjemand, f.eks. gennem en ordre på en 

handelsplatform. Udover det kan vi behandle data, som vi har hentet fra offentligt tilgængelige 

kilder. 

 

b) Hvilke data behandler Blue Tomato? 

Blue Tomato behandler kun data, som mhp. dataminimeringer, er nødvendige for opfyldelse af 

kontrakter, opfyldelse af lovmæssige forpligtelser eller i forbindelse med legitime interesser, og 

kun efter du udtrykkeligt har givet os dit samtykke dertil. Såvidt muligt (pseudo) anonymiserer 

Blue Tomat dine data. Læs mere under punkt 12. Beskyttelsesforanstaltninger.  Blue Tomato 

bearbejder ikke nogen specielle datakategorier tilpasset sine kunder. Art. 9 GDPR.  

 

Personlige data behandlet af Blue Tomato omfatter: 

 

• Personlige data som navn, adresse, fødselsdag, fødested, leveringsadresse og destination, 

• Fysiske data såsom vægt, højde, skostørrelse, tøjstørrelse, dog kun i det omfang hvor en 

identifikation fa din person ikke er mulig, 

• Kontaktoplysninger som telefonnummer, e-mail adresse, 

• Data og information relateret til elektronisk trafik som f.eks. IP-adresser, cookies, pixels, apps 

osv. 

• Ordrenes bestillingsdata, 

• Reklame- og salgsdata, 

• Generelle kommunikationsdata såsom henvendelser og konsultationer om kundeservice, 

• Data som bliver kommunikeret direkte til Blue Tomato eller gennem partnere, såsom 

købsadfærd; betalingsadfærd og interesser, 

• Data for overholdelse af lovmæssige og offentlige forpligtelser, 

• Data til opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser som kaution eller garanti, 

• Kreditkortdata behandles i en maskeret variant og kun i forbindelse med misbrugskontrol, 

• Andre kontooplysninger kun ved bankindskud og som led i (gen)overførsler. 

4. Til hvilket formål behandler vi data og på hvilket retsgrundlag (begrundelse) gør vi det? 

Blue Tomat vil gerne tilbyde dig det bedst mulige produktsortiment og det bedst mulige udvalg af 

produkter og tjenester, der passer til dine præferencer og interesser. I den forbindelse skal vi også 

tage hensyn til landespecifikke forhold som sprog, valuta og eventuelt forskellige regler. 

 

Vi behandler dataene ud fra det angivne retsgrundlag og dets relaterede formål. 

a) Til opfyldelse af (præ)kontraktmæssige forpligtelser (§ 6 stk. 1 lit. b GDPR) 



• Opfyldelse af dit købs jf. vores betingelser, 
• Rådgivning og informationsdeling ved køb, 

• Formidling af tjenester som f.eks. rejser og kurser, 

b) For at beskytte Blue Tomatos legitime interesser eller dem af en tredjepart (§ 6, stk. 1 lit. f)  

For at kunne tilbyde dig en gnidningsfri indkøbsoplevelse i vores webshop og i vores butikker, 

samt den bedste service og rådgivning, tjenester - som rejser, sportskurser, konkurrencer og 

andre arrangementer - samt deltagelse i alle de tilbud, som Blue World tilbyder, og for at kunne 

informere dig om produkter, trends, innovationer og tjenester, skal vi indsamle, gemme, behandle 

og analysere dine leverede data.  

 

I den forbindelse er den retfærdige interesse af Blue Tomato eller en tredjepart følgende: 

 

• Gennemførelse af marketingsaktiviteter, især skræddersyet reklame i samarbejde med 

tredjeparter, f.eks. reklamepartnere, 

• Implementering af loyalitetsprogrammer for kunder, 

• Opsætning af en kundekonto og kundeprofil på Blue Tomatos hjemmesider 

• Behandling og opbevaring af kommunikationsindhold i form af mails, telefon eller anden 

kommunikation (f.eks. i tilfælde af klager, anmodninger om oplysninger iht. punkt 6), 

• Udførelse af din ordreafsendelse gennem ordreprocessor, specielt fragt, der med henblik på 

levering og tracking også kan modtage din e-mail adresse og telefonnummer, 

• Vedligeholdelse af funktionaliteten på vores hjemmeside, vores online butikker og andre 

online medier der tilhører Blue Tomato, 

• Analyse af købsadfærd lavet af Blue Tomato eller dens reklamepartnere, 

• Overvågningsforanstaltninger til beskyttelse af medarbejdere, kunder og 

ejendomsrettigheder tilhørende Blue Tomato, dens leverandører og andre partnere,  

• Håndhævelse af retlige krav og forsvar mod uberettigede krav, 

• Foranstaltninger til bekæmpelse og forebyggelse af svig, som f.eks. kreditkortsvindel, 

• Konsultation af kreditoplysningsbureauer og dataudveksling ifm. kreditcheck, 

• Foranstaltninger til videreudvikling af udbud af produkter og tjenester, 

• Statistisk evaluering, 

• Afstemning, videreudvikling af forretningen og strategiske foranstaltninger indenfor Blue 

Tomato gruppen, 

 

Du kan i de enkelte tilfælde rette begæring mode behandling af data, baseret på legitime 

interesser, jf. Art. 21 GDPR. Du kan læse mere om det under punkt 6. 

 

c) I forbindelse med dit samtykke (§ 6, stk. 1 lit. a) 

og ud over punkt a) og b) behandler Blue Tomato dine personlige data kun efter udtrykkeligt 

samtykke, f.eks. ved afsendelse af nyhedsbreve eller brug af cookies (mere herom under punkt 

10). Cookie direktiv). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Se også under punkt 6.  
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5. Hvem får dine data? 

a) Almindelige bestemmelser 

 

Blue Tomato har klare regler om, hvem der må få personlige oplysninger. Indenfor Blue Tomato 

gruppen sendes dine data kun til de virksomheder og medarbejdere, som har brug for dem ifm. 

opfyldelsen af kontraktlige, lovmæssige og tilsynsmæssige opgaver og forpligtelser og til  

beskyttelse af de berettigede interesser, der er nævnt i punkt 3.b).  

 

Dine data er desuden også tilgængelig for processer bestilt af Blue Tomato, som for eksempel 

virksomheder, som hjælper os med at opfylde vores virksomhedsmål og opgaver, såsom it-

virksomheder, betalingsleverandører, leverandører, leverandører af printere, 

adressevalideringspartnere ( vi samarbejder med Loqate ) i det omfang det er nødvendigt, for at 

de kan gennemføre de opgaver, som er tildelt dem. Blue Tomato indgår skriftlige aftaler med disse 

ordrebehandlere, som forpligter dem til at overholde de samme standarder, der glæder for Blue 

Tomato.  

 

Derudover stiller Blue Tomato også personoplysninger til rådighed for tredjeparter, som Blue 

Tomato samarbejder med inden for rammerne af de førnævnte behandlingsformål, eller som kan 

have en legitim interesse inden for rammerne af samarbejdet, f.eks. inkassobureauer, 

betalingsudbydere eller handelsplatforme, hvis du køber fra Blue Tomato via disse platforme. 

 

Så længe der består en lovmæssig eller offentlig forpligtelse, kan de offentlige myndigheder også 

modtage data. 

 

b) Dataoverførsel til tredjelande 

 

Dataoverførsel til lande udenfor EU sker kun, hvis det pågældende land har et passende 

beskyttelsesniveau i henhold til art. 45 GDPR, eller andre garantier i henhold til artikel 46 GDPR 

for tilstrækkeligt at kunne beskytte dine data.  

 

Blue Tomato har indenfor koncernen udarbejdet bindende interne bestemmelser omkring 

databeskyttelse (bindende virksomhedsregler) i henhold til § 46 stk., der skal godkendes af 

databeskyttelsesmyndighederne. 2. lit. b) Som et supplement til de anvendte standard 

databeskyttelsesklausuler i henhold til artikel 46, stk. 2. lit. c).  Blue Tomato overfører data baseret 

på disse garantier. 

 

c) Anden dataoverførsel til USA 

 

For fuldstændighedens skyld gør vi opmærksom på, at der i USA findes 

overvågningsforanstaltninger udstedt af de amerikanske myndigheder, der generelt gør det 

muligt at at gemme al personlig data af alle personer, hvis data er blevet overført fra EU eller 

Schweiz til USA. Dette sker uden nogen form for differentiering, begrænsning eller undtagelse på 

grundlag af det forfulgte formål og uden et objektivt kriterium, som gør det muligt at begrænse 

adgangen af de  amerikanske myndigheders til dataene og deres efterfølgende anvendelse til 

meget specifikke, strengt begrænsede formål, der kan retfærdiggøres både med adgang til disse 

data og deres anvendelse. Vi gør også opmærksom på, at der i USA ikke findes retsmidler for de 



berørte parter, som gør det muligt at få adgang til de oplysninger, der vedrører dig, og opnå deres 

berigtigelse eller annulering. Der findes heller ikke nogen effektiv retslig domstolsbeskyttelse mod 

almindelige adgangsrettigheder af de amerikanske myndigheder. Vi henviser dig udtrykkeligt til 

denne juridiske og faktiske tilstand, således at du kan træffe en tilsvarende velinformeret 

beslutning omkring dit samtykke til at bruge dine personlige data. 

 

Endvidere gør vi dig opmærksom på, at USA og især virksomheder udenfor "EU-USA og Schweiz-

USA rammeaftalen for beskyttelse af privatliv", ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. 

6. Hvor længe behandler og gemmer vi data? 

Vi lagrer dine data i det tidsrum svarende til længden af vores forretningsforbindelse og udover 

det for at udføre reklameaktiviteter indenfor de legitime interesser, så længe du ikke gør 

indsigelse mod denne databehandling  i henhold til Art 21 GDPR, eller så længe du har givet os dit 

samtykke, at du ikke vil  tilbagekalde det. Få mere at vide under punkt 6. 

 

På grund af retslige krav til lagring og dokumentation kan der kræves ekstra lagerplads. Dertil 

hører i særledeshed forbundsskattelovgivningen (BAO) og handelsloven (UGB) i Østrig samt andre 

nationale og europæiske bestemmelser. 

 

På grund af vores garantiforpligtelser og vores leverandørers garantier kan en 

opbevaringsperiode på 3 år (kort forældelsesfrist) og i individuelle tilfælde også meget længere 

(lang forældelsesfrist) blive mulig og nødvendig, eller vi kan være forpligtet til det pga. 

lovbestemmelser. 

7. Dine rettigheder som berørt part. 

GDPR giver dig omfattende beskyttelses- og informationsrettigheder og især retten til at gøre 

indsigelse og trække dig tilbage. Du kan altid kontakte vores medarbejder med ansvar for 

databeskyttelse med din anmodning eller klage. 

Den ansvarlige tilsynsmyndighed for koncernen er den østrigske databeskyttelsesmyndighed. Du 

kan også kontakte dem i tilfælde af klage. www.dsb.gv.at 

Dine rettigheder, som du normalt kan udføre gratis, i detaljer: 

a) Ret til information iht. Art. 15 GDPR 

Du har ret til at fri information om dine personrelaterede og lagrede oplysninger samt i givet fald 

ret til berigtigelse, spærring eller sletning og tilbagekaldelse af givet samtykke. Kontakt vores 

medarbejder med ansvar for databeskyttelse, hvis du vil  vide mere om anvendelse af dine data. 

b) Ret til berigtigelse iht. Art. 16 GDPR 

Dine data er ikke længere korrekte, vil du  udøve dine rettigheder eller har du en anden 

anmodning? Kommuniker det blot til vores kundeservicemedarbejdere.  

https://www.dsb.gv.at/


E-mail: info@blue-tomato.com 

Tlf .: +43 3687-2422-333 

d) Ret til annullering eller begrænsning iht. Artikel 17 og 18 GDPR 

På anmodning og under forudsætningerne indeholdt i artikel 17 GDPR, vil vi slette dine data, 

medmindre vi har ret til at genbruge dem. 

Under betingelserne i artikel 18 GDPR, eller hvis vi ikke kan slette dataene, kan du anmode om, at 

vi begrænser databehandlingen.  

I alle tilfælde vil vi også informere modtagerne af dataene om dit ønske og også bede dem om at 

imødekomme dit ønske. 

e) Ret til dataoverførsel: Reguleret i artikel 20 GDPR 

Du kan anmode om, at vi leverer dine gemte data. 

f) Ret til indsigelse iht. Art. 21 GDPR og om tilbagekaldelse iht. Art. 13. GDPR 

Hvis behandlingen af dataene er baseret på dit samtykke iht. § 6 stk. 1 lit. a, kan du til ethvert 

tidspunkt tilbagekalde dette samtykke  

Hvis vi behandler dine data på grund af vores legitime interesse, kan du modsige denne 

behandling iht. Art. 21. GDPR. Vi vil derefter straks kontrollere, om din anmodning er berettiget.  

For at udøve din tilbagekaldelse og indsigelse skal du blot kontakte vores kundeservice eller 

databeskyttelsesansvarlig. 

g) Automatiske beslutninger i individuelle tilfælde, herunder profilering iht. Art. 22 GDPR 

Du har ret til ikke at blive udsat for automatiseret beslutningstagning og profilering, såfremt dette 

har retsvirkninger eller på lignende måde en væsentlig påvirkning. 

Blue Tomato bruger automatiseret beslutningstagning og profilering iht. Punkt 9. 

8. Skal du sende os data? 

For at behandle din ordre har vi brug for dine data. Hvis du giver os adgang til dine data, er du 

forpligtet til at levere sandfærdige oplysninger. I tilfælde af falske oplysninger inkl. falske 

informationer om alder, er vi berettiget til at påberåbe os enhver deraf for os opstående skade og 

hvis strafferetligt relevant også at indberette klager.  

 

Du er ikke forpligtet til at levere data eller give dit samtykke til behandling, hvis dataene ikke er 

relevante for kontraktens opfyldelse.  
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På grund af forskellige aldersgrænser for samtykke og handleevne kan vi dog i enkelte tilfælde 

have brug for at kende din alder. 

 

9. Automatiseret beslutningstagning og profilering. 

a) Automatiseret beslutningstagning. 

 

Automatiseret beslutningstagning finder kun sted, hvis du beslutter dig for køb for egen regning.  

 

Identitets- og kreditjek ved betalingsmåde 'Køb på egen regning' 

Vælger du betalingsmetoden "Køb på konto" under bestillingsprocessen, vil du blive bedt om dit 

samtykke til at stille de nødvendige data til rådighed for den respektive betalingsudbyder til 

behandling af betalingen og til identitets- og kredittjek. Hvis du giver dit samtykke, vil dine data 

(for- og efternavn, vejnavn, husnummer, postnummer, by, fødselsdato, telefonnummer) samt 

data i forbindelse med din ordre blive overført til den respektive betalingsudbyder. For at 

kontrollere din identitet og kreditværdighed sender den respektive betalingsudbyder eller 

partnervirksomheder, bestilt af betalingsudbyderen, data til (erhvervs)kreditbureauer og 

modtager oplysninger fra disse bureauer og, hvor det er relevant, oplysninger om din 

kreditværdighed på baggrund af matematiske- statistiske procedurer, hvis beregning blandt andet 

omfatter adressedata. Endvidere anvender den respektive betalingsudbyder, hvor det er 

nødvendigt, tredjepartsassistance til afsløring og forebyggelse af svig. Data opnået med denne 

assistance kan gemmes i en krypteret form, som kun den respektive betalingsudbyder kan læse 

hos en tredjeparts lokation. Disse data bruges kun, hvis du vælger betalingsmetoden "Køb på 

konto" fra vores samarbejdspartner; ellers udløber disse data automatisk efter 30 minutter. 

 

b) Profilering 

 

Blue Tomato forsøger at tage hensyn til dine personlige interesser, præferencer og købsadfærd 

for at give dig en optimal shoppingoplevelse på vores webshop og i butikkerne. Til dette formål 

analyserer vi også de data, der leveres af dig, din købs- og surfingadfærd indenfor rammerne af 

lovens bestemmelser. For så vidt vi bruger cookies og pixels til dette formål, beder vi om din 

tilladelse indenfor rammerne af vores Cookie Policy, så længe anvendelsen ikke er nødvendig for 

kommunikationen eller er tilladt gennem Blue Tomatos legitime interesser, selv uden dit 

samtykke.  Mere om dette under punkt 10. Cookies politik. 

10. Cookie politik, websiteanalyser, sociale medier og e-mailannoncering 

a) Generelle oplysninger om brug af cookies 

Vi bruger cookies og pixels på forskellige sider for at gøre besøget af vores hjemmeside attraktivt 

og for at muliggøre brugen af visse funktioner. Disse er små tekst- eller billedfiler, der er gemt på 

din computer eller integreret i vores hjemmeside. Disse hjælper med at identificere en brugers 

surfingadfærd, og dermed kan dele af hjemmesiden eller specifikke oplysninger tilpasses dine 

interesser. I den forbindelse bruger Blue Tomato "førsteparts cookies" og "tredjeparts cookies". 

En "førsteparts cookie" kommer fra Blue Tomato, som websiteadministrator selv. Tredjeparts 

cookies tilskrives en anden, "tredje" person (online marketing service provider osv.), som placerer 



deres cookies på vores hjemmeside på grundlag en lovlig aftale med os. Med en førsteparts cookie 

kan du som bruger kun genkendes af den side, hvorfra cookien stammer, dog ikke på tværs af 

flere domæner. Oplysningerne vil derfor heller ikke videregives til tredjeparter. 

Tredjeparts cookies er fastsat af medkontrahenter, som indsamler brugeroplysninger udfra et 

kontraktforhold med Blue Tomato for at optimere og/eller skræddersy marketingaktiviteter. 

Blue Tomato skelner mellem brugen af cookies/pixels 

• Nødvendige (kun førsteparts cookies) 

 

Disse er dem, der er nødvendige for at opretholde kommunikationen, nødvendige funktioner 

og/eller for at formidle oplysninger. De indstilles og slettes automatisk efter afslutningen af 

browsersessionen eller udløb af den angivne tid. 

 

• væsentlige (førstepart cookies og tredjeparts cookies) 

 

Disse er dem, der forbliver på en pc i det angivne tidsrum og sørger for at Blue Tomato genkender 

din pc, næste gang du besøger den samme side, samt dine konfigurerede indstillingerne og 

oplysninger, og sparer dig behovet for at fylde formularer indeholdende dine data igen. Disse 

cookies indstilles ved ibrugtagning af den tilbudte funktionalitet, eller indeholder kun generelle 

anonymiserede oplysninger om dine adgange til hjemmesiden (ikke til deres indhold), for at skaffe 

Blue Tomato yderligere oplysninger om disse adgange til senere statistisk formål, eller for at gøre 

det muligt for Blue Tomato at analysere navigationsadfærden (anonymiseret) på webstederne og 

dermed forbedre internets præsentation. 

 

• Reklame cookies/pixel, (tredjeparts cookies) 

 

Det drejer sig om dem, hvis formål er at skræddersy vores tilbud og tjenester til dine behov, 

interesser og præferencer, og for at give dig skræddersyede tilbud, der tilpasses dine behov. Disse 

vil kun blive brugt efter din godkendelse, medmindre vi har ret til at bruge dem uden din samtykke. 

b) Cookies/pixels brugt af Blue Tomato 

I følgende oversigt giver vi dig en omfattende beskrivelse af alle cookies/pixels, der bruges af Blue 

Tomato, hvilke personlige data der bruges.  

Aufstellung der von Blue Tomato eingesetzten Cookies/Pixel 

c) Tilbagekaldelses- og klagemuligheder 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit tildelte samtykke og endda med hensyn til de cookies/pixels, 

der ikke kræver noget samtykke, gøre indsigelse mod brugen, så længe de ikke er nødvendige, 

eller deaktivering er teknisk mulig. Vi henviser imidlertid til, at i tilfælde af en indsigelse ikke alle 

funktioner på hjemmesiden gøres tilgængelige i det deres fulde omfang. 

https://bluetomato.scene7.com/is/content/bluetomato/Auflistung-aller-Cookies_depdf


Du har flere muligheder for at klage over brugen af cookies/pixels eller for at tilbagekalde et 

allerede tildelt samtykke. 

De mest almindelige browsere giver mulighed for at forhindre brugen af cookies. Under de 

følgende links kan du se, hvordan dette foregår: 

• Microsofts Windows Internet Explorer  

• Microsofts Windows Internet Explorer Mobile 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome til desktop 

• Google Chrome til mobil 

• Apple Safari til desktop 

• Apple Safari til mobil 

Ved hjælp af browsertilføjelser, som f.eks Ghostery, kan du deaktivere enkelte cookies og selv 

administrere, hvilke cookies, der skal anvendes. Installationen er enkel, hurtig og tilgængelig for 

de mest alimindelige browsere. 

I tilfælde af "tredjeparts cookies" tilbyder tjenesteydere oftest selv deaktiveringsmuligheder. De 

vigtigste er vist i detaljer under punkt d). 

Derudover tilbyder Blue Tomato dig muligheden for at acceptere eller afvise brugen af cookies på 

et cookie banner ved hver ny session. 

d) Websiteanalyse og sociale medier 

GOOGLE ANALYTICS 

Google Analytics leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på en computer 

og tillader en analyse af brug af Blue Tomatos tilbud gennem Google. Oplysningerne om brug af 

vores hjemmeside (inkl. IP adresse), der indsamles af cookies, overføres som regel af Google til en 

server i USA og bliver gemt der. Blue Tomato henviser til, at på Google Analytics på vores 

hjemmeside er blevet udvidet med koden "gat._anonymizeIp ();;" for at sikre en anonymiseret 

visning af IP-adresser (såkaldt IP-Masking). Google registrerer din IP-adresse kun i forkortet form, 

hvilket sikrer at din identitet forbliver anonym og ikke kan lade sig identificere. I tilfælde af 

aktivering af IP-anonymisering på vores hjemmesider vil din IP-adresse derfor blive først forkortet 

af Google indenfor den europæiske union eller i andre medlemsstater tilhørende aftalen om Det 

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i exceptionelle tilfælde bliver den fulde IP-

adresse overført til en Google-server i USA og forkortet der. Google bruger disse oplysninger til at 

evaluere din brug af Blue Tomatos hjemmesider, udarbejde rapporter om Blue Tomatos 

hjemmesideaktiviteter og til at skaffe ny tjenester til Blue Tomato ifm. brug af hjemmesider og 

inernettet. IP-adressen som din browser har tildelt ifm. Google Analytics bliver ikke sammenlagt 

med andre data fra Google. Overførsel af disse data af Google til tredjepart finder kun sted på 

baggrund af lovbestemmelser eller i forbindelse med ordrebehandling. Under ingen 

omstændigheder vil Google lægge dine data sammen med anden data indsamlet af Google. Med 

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/10635/windows-phone-change-privacy-and-other-browser-settings
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=de&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=de_DE
https://support.apple.com/de-de/HT201265
https://www.ghostery.com/


dit samtykke accepterer du behandlingen af de data, som Google har indsamlet om dig, på basis 

af den ovenpå beskrevne databehandling metoden samt det angivne formål. Du kan forhindre 

lagringen af cookies gennem en tilsvarende indstilling af din browsersoftware og de andre 

valgmuligheder iht. Punkt 10 c); Blue Tomato henviser imidlertid til, at du i dette tilfælde muligvis 

ikke vil være i stand til at bruge alle vores hjemmesiders funktioner til deres fulde omfang. Du kan 

også forhindre overførsel til Google af data indsamlet gennem cookies og forbundet med brug af 

disse websider (inkl. din IP-adresse), såsom Googles behandling af disse data, ved at downloade 

og installere nedenstående link , som indeholder den pågældende browser plugin. For mere 

information om Google Analytics og privatliv se under 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

DOUBLECLICK BY GOOGLE 

Google Analytics leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA ("Google"). Doubleclick by Google bruger cookies til at vise dig annoncer, der er relevante for 

dig. Din browser vil blive tildelt et pseudonym identifikationsnummer (ID) for at tjekke, hvilke 

annoncer der er blevet tilknyttet din browser, og hvilke annoncer der er blevet anmodet om. Disse 

cookies indeholder ingen personlige oplysninger. Brug af DoubleClick-cookies giver Google og 

Googles partner hjemmesider kun mulighed for at vise annoncer baseret på tidligere besøg på 

Blue Tomatos hjemmesider eller andre websteder på internettet. Oplysningerne samlet af cookies 

overføres af Google til en server i USA til evaluering og gemt der. Overførsel af disse data af Google 

til tredjepart finder kun sted på baggrund af lovbestemmelser eller i forbindelse med 

ordredatabehandling. Under ingen omstændigheder vil Google lægge dine data sammen med 

anden data indsamlet af Google. Ved at bruge Blue Tomatos webside accepterer du behandlingen 

af dine personlige data indsamlet af Google og den tidligere beskrevet databehandlingsmetode 

samt det angivne formål. Du kan forhindre lagring af cookies gennem en tilsvarende indstilling af 

din browser software. Vi henviser dog til, at du i givet fald ikke være i stand til at bruge alle 

funktionerne på vores hjemmeside fuldt ud. Derudover kan du forhindre indsamlingen af de data, 

der genereres af cookies og er relateret til din brug af hjemmesiden, af Google såsom 

behandlingen af disse data af Google, ved at bruge downloade og installere den browser plugin, 

som du finder under nedenstående link under punktet Double-click deaktiveringsudvidelse. 

 

WEBSIDEANALYSE GENNEM ECONDA, OPTIMIZELY OG INTELLIAD 

 

For at skabe en behovsorienteret hjemmeside og optimere den anvendes løsninger o teknologier 

leveret af econda GmbH (www.econda.de), Optimizely, Inc. (www.optimizely.com) og intelliAd 

Media GmbH (www.intelliad.de) samt Google Tag Managertil indsamling og lagring af 

anonymiseret data, som bruges til oprettelse af brugerprofiler under anvendelse af 

pseudonymer. Til dette formål kan der anvendes cookies, som muliggør genkendelsen af en 

internetbrowser. Brugerprofiler er imidlertid ikke slået sammen med data om pseudonymets ejer 

uden det udtrykkelige samtykke fra den besøgende. I særdeleshed skjules IP-adresser 

umiddelbart efter modtagelsen, således at det ikke er muligt at tildele brugerprofiler til IP-

adresser. Besøgende på denne hjemmeside kan til enhver tid gøre indsigelse mod fremtidig 

indsamling lagring af disse data på følgende link: 

 

Ved Econda modsige 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TChtUT7eAdC639QpiVip_9gqyfwexzQTkWdvRxWY57jwvvTDL0n4BmGv2-8Uvx98zRmg4kpnOnvydmx-klekXsUB9RMZ2jb8gncztXwUpPzleZdnHcs&hl=en-GB
https://www.econda.de/
https://www.optimizely.com/
https://www.intelliad.de/
https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/


Ved IntelliAd modsige 

ved Optimizely modsige  

BRUG AF SOCIALE MEDIER PLUGINS 

Vi bruger ikke sociale medier plugins. Symboler og logoer relateret til Facebook, Instagram, 

Pintarest, Twitter og Youtube, der er synlige på Blue Tomatos hjemmesider, er udelukkende links 

til disse tjenesters sider. Hvis du klikker på et af disse ikoner, modtager tjenesteudbyderen ikke 

nogen personlige oplysninger om dig fra os.  

Der kan du dele og vise indhold fra Blue Tomato. Ved at bruge den enkelte udbyders tjenester 

underligger du dens privatlivspolitik. Se også vores henvisninger under punkt 12, links til eksterne 

hjemmesider. 

e) E-mail-reklame 

Ved at abonnere på nyhedsbrevet vil din e-mail-adresse blive brugt til egne reklameaktiviteter, 

indtil du afmelder dig nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på linket 

"Afmeld" i bunden af nyhedsbrevet, uden omkostninger (som f.eks. transmissionsomkostninger) 

for dig i henhold til din udbyders basistakster. Som nyhedsbrev abonnent sender vi dig jævnt 

omhyggeligt udvalgte tilbud til lignende produkter fra vores sortiment via e-mail. Med henblik på 

at levere et individuelt og forbedret nyhedsbrevdesign har Blue Tomato hyret udbyderen Emarsys. 

Ved at forbinde forskellige kommunikationskanaler oprettes ved hjælp af cookies materiale, der 

gør det muligt for Blue Tomat at informere dig om de mest passende og aktuelle produkter og 

tilbud. Ved at abonnere på nyhedsbrevet accepterer du også, at vi vil videresende din e-mail-

adresse til Emarsys. 

Hvis du ikke ønsker, at Blue Tomato skal gemme cookies, som vi har brug for dit samtykke til, eller 

hvis du ønsker at tilbagekalde det samtykke, du har givet til at opbevare cookies, kan du gøre det 

her. Bemærk venligst, at i dette tilfælde vil nogle funktioner på hjemmesiden være begrænsede. 

Se også de detaljerede forklaringer under vores Cookie-politik. 

11. Vores sikkerhedsforanstaltninger 

Dine personlige data krypteres i bestsellprocessen gennem "Secure Socket Layer" (SSL) og 

overført via internettet (med undtagelse af overførsel af informationer om din adresse ved 

nyhedsabonnering). Her anvender vi en meget sikker 128-bit kryptering (SSL 3.0, RC4) leveret af 

GeoTrust. Kreditkortdata gemmes ikke, men indsamles og behandles direkte af den respektive 

betalingsudbyder.  

Vi sikrer vores hjemmeside og andre systemer gennem tekniske og organisatoriske 

foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller formidling af dine data af 

uautoriserede personer.  

Vi overholder under alle former af databehandlingsaktiviteter GDPR principperne iht. art. 5og 

underlægger alle behandlingsaktiviteter en grundig gennemgang som led i vores 

databeskyttelsessystem. Derudover udfører vi periodiske eksterne privatlivsrevisioner. 

https://login.intelliad.de/optout.php
https://www.blue-tomato.com/?optimizely_opt_out=true
https://www.blue-tomato.com/da-DK/info/Databeskyttelse-00000ENS/#comp_0000GRER


Adgang til din kundekonto er kun mulig efter indtastning af dit personlige kodeord. Du bør altid 

holde dine adgangsoplysninger fortrolige og lukke browservinduet, når du afslutter din 

kommunikation med os, især hvis du deler din computer med andre. 

12. Links til eksterne hjemmesider 

Blue Tomatos hjemmesider indeholder links til andre virksomheders hjemmesider. Blue Tomato 

har ingen indflydelse på design og indhold af disse hjemmesider. Blue Tomato kan heller ikke 

kontrollere, hvordan udbyderne af disse hjemmesider håndterer dine oplysninger. 

Databeskyttelseserklæringen og vores ansvar og hæftelse dækker derfor ikke de tilknyttede 

hjemmesider. For yderligere spørgsmål bedes du kontakte direkte disse virksomheder. 


