
PO LITIK O M  BESKYTTELSE AF PERSO N O PLYSN IN GER 

D ine personoplysninger er vigtige 
 

Sidst opdateret: xx. septem ber 2022 

 

Firstup indsam ler, opbevarer eller deler ikke data om  en bestem t bruger eller 

enhed (herunder IP-adresser og bruger-id'er) på w ebsteder eller apps, der ikke 

ejes af Firstup. 

 

Firstup, Inc. ("Firstup") ("vi", "os", "vores") leverer en tjeneste, der forbinder 

virksom heder m ed deres m edarbejdere. D enne politik om  beskyttelse af 

personoplysninger forklarer, hvordan Firstup indsam ler, bruger og videregiver 

oplysninger via vores w ebsteder ("w ebsted") eller via dine andre interaktioner 

m ed os, dvs. oplysningerom  besøgende på vores w ebsted sam t interne brugere. 

Politikken om fatter ikke vores datapraksis m ed hensyn til slutbrugere af vores 

tjenester eller m ed hensyn til arbejdsgivere, der bruger Firstup-teknologi til at 

indsam le oplysninger fra eller om  deres m edarbejdere. D en politik om  

beskyttelse af personoplysninger, der gæ lder for sådanne anvendelser, kan 

findes på Politik om  beskyttelse af personoplysninger for flere brugergrupper. 

H vis du er slutbruger af en Firstup-brandet ejendom  og ønsker at få m ere at vide 

om  vores praksis for beskyttelse af personoplysninger, kan du gå til Politik om  

beskyttelse af personoplysninger for flere brugergrupper. H vis du er slutbruger 

og vil vide m ere om  din arbejdsgivers datapraksis m ed hensyn til de 

oplysninger, den indsam ler ved hjæ lp af Firstups tjenester, skal du gå til den 

politik om  beskyttelse af personoplysninger, som  din arbejdsgiver har 

udarbejdet. 

Vi kan æ ndre denne politik om  beskyttelse af personoplysninger fra tid til 

anden. H vis vi foretager æ ndringer, giver vi dig besked ved at revidere datoen 

øverst i politikken, og i nogle tilfæ lde giver vi dig m uligvis yderligere besked 

(f.eks. ved at føje en erklæ ring til vores hjem m eside eller sende dig en 

m eddelelse). Vi opfordrer dig til at læ se vores politik om  beskyttelse af 

personoplysninger, når du tilgår w ebstedet eller på anden m åde interagerer 

m ed os, så du kan holde dig inform eret om  vores oplysningspraksis og de 

valgm uligheder, du har. 

Brug af 

oplysninger 

Vi bruger oplysningerne til følgende form ål:  



 levere indholdet på vores w ebsted. Retsgrundlaget 

er GD PR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores 

legitim e interesse i at kunne vise indhold fra vores 

w ebsted og sikre dets funktioner.   

 levere og vedligeholde vores tjenester, som  

virksom heden har købt hos os. Retsgrundlaget er 

GD PR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores 

legitim e interesse i at kunne opfylde den aftale, vi 

indgår eller har indgået m ed den virksom hed, du 

repræ senterer. 

 kom m unikere m ed potentielle kunder om  vores 

tjenester og andre produkter eller tjenester, der kan 

væ re af interesse.  Retsgrundlaget er GD PR artikel 6, 

stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitim e interesse 

i at foretage salgsarbejde og levere kundeservide 

m v.  

 registrere og undersøge m istæ nkelige transaktioner 

og andre potentielt ulovlige aktiviteter. 

Retsgrundlaget er GD PR artikel 6, stk, 1, litra f, idet vi 

forfølger vores legitim e interesse i at forebygge 

svindel m v., sam t beskytte Firstups og andres 

rettigheder og ejendom .  

 bestem m e, hvilke produkter du og andre kan væ re 

interesseret i for at skabe løsninger på 

forretningsproblem er. Retsgrundlaget er det 

sam tykke, vi forinden har indhentet i 

overensstem m else m ed GD PR artikel 6, stk. 1, litra a.  

 spore kom m unikationspræ ferencer, så 

kom m unikationen er i overensstem m else m ed dine 

ønsker, herunder anm odninger om  ikke at blive 

kontaktet. Retsgrundlaget er GD PR artikel 6, stk. 1, 

litra f, idet vi forfølger vores legitim e interesse i at 

overholde forbuddet m od uanm odede 

henvendelser. Retsgrundalget for behandling af 

oplysninger om  øvrige præ ferencr er sam tykket, 

som  angivet ovenfor.  

 kom binere dine oplysninger m ed andre oplysninger, 

der er tilgæ ngelige for os, herunder oplysninger fra 

andre kilder.  



D eling af 

oplysninger 

Vi kan dele dine oplysninger m ed følgende m odtagere:  

 leverandører, konsulenter og andre 

tjenesteudbydere, der har brug for adgang til 

sådanne oplysninger for at kunne udføre arbejde for 

os i relation til vores ydelser; 

 Som  svar på en anm odning om  oplysninger, hvis vi 

m ener, at videregivelse er i overensstem m else m ed 

eller påkræ vet af gæ ldende lovgivning, 

bestem m elser eller juridiske processer; 

 Politi eller andre relevante m yndigheder, hvis vi fx 

m ener, at dine handlinger er i m odstrid m ed 

lovgivningen, vores brugeraftaler eller -politikker 

eller for at beskytte Firstups eller andres 

rettigheder, ejendom  og sikkerhed, sam t for at 

kunne foretage bogføring i overensstem m else m ed 

lovgivningen; 

 Potentielle investorer i forbindelse m ed, eller under 

forhandlinger om , enhver fusion, salg af 

virksom hedsaktiver, finansiering eller en anden 

virksom hedserhvervelse af hele eller en del af vores 

forretning, 

 Firstups koncernforbundne selskaber, herunder 

m oderselskaber, associerede selskaber, 

datterselskaber og andre selskaber under fæ lles 

kontrol og ejerskab til brug for fx fæ lles 

kundeadm inistration m v., og 

 M ed dit sam tykke eller efter din anvisning kan vi 

dele aggregerede eller anonym iserede oplysninger 

om  dig. 

Reklam e- og 

analysetjenester 

leveret af andre 

Vi kan give andre m ulighed for at levere analysetjenester 

og vise annoncer på vores vegne på internettet og i 

program m er. D isse enheder kan bruge cookies, w eb-

beacons, enheds-id'er og andre teknologier til at indsam le 

oplysninger om  din brug af tjenesterne og andre 

w ebsteder og program m er, herunder din IP-adresse, 

w ebbrow ser, oplysninger om  m obilnetvæ rk, viste sider, 

tidsforbrug på sider eller i apps, klikkede links og 

konverteringsoplysninger. D isse oplysninger kan bruges af 



Firstup og andre til bl.a. at analysere og spore data, 

bestem m e populariteten af bestem t indhold, levere 

annoncer og indhold, der er m ålrettet dine interesser på 

vores tjenester og andre w ebsteder, og bedre forstå din 

onlineaktivitet. H vis du vil have flere oplysninger om  

interessebaserede annoncer eller fravæ lge, at dine 

w ebbrow seroplysninger bruges til adfæ rdsm æ ssige 

reklam eform ål, skal du gå til w w w .aboutads.info/choices 

eller https://w w w .youronlinechoices.eu/, hvis du er 

bosiddende i EU . 

Sikkerhed Firstup tager rim elige forholdsregler for at beskytte 

oplysninger om  dig m od tab, tyveri, m isbrug og 

uautoriseret adgang, videregivelse, æ ndring og 

destruktion. 

D ataopbevaring Vi gem m er de oplysninger, vi indsam ler om  dig, så læ nge 

det er nødvendigt til de(t) form ål, som  vi oprindeligt 

indsam lede dem  til. Vi kan opbevare visse oplysninger til 

legitim e forretningsform ål eller som  kræ vet ved lov. 

O verførsel af 

oplysninger til 

U SA og andre 

lande 

Firstup har hjem sted i U SA, og vi behandler og gem m er 

oplysninger i U SA. Vi og vores tjenesteudbydere kan også 

overføre dine oplysninger til eller gem m e eller tilgå dem  i 

lande, der m uligvis ikke giver sam m e niveauer af 

databeskyttelse som  dit hjem land. Vi tager skridt til at 

sikre, at dine personoplysninger underlæ gges et passende 

beskyttelsesniveau i de lande, hvor vi behandler dem , 

f.eks. ved at underskrive de 

standardkontraktbestem m elser, som  EU -Kom m issionen 

har vedtaget, eller ved at benytte andre godkendte 

m etoder. H vis Firstup overfører personoplysninger til 

officielle m yndigheder uden for det Europæ iske 

Ø konom iske Sam arbejdsom råde ("EØ S"), Storbritannien 



("U K") eller Schw eiz, hvis det kræ ves ved lov, sikrer vi, at 

dette sker i ovrerensstem m else m ed GD PR. 

Personer 

bosiddende i 

EØ S, 

Storbritannien 

og Schw eiz 

H vis du er bosiddende i EØ S, Storbritannien eller Schw eiz, 

har du visse rettigheder og beskyttelseskrav i henhold til 

lovgivningen vedrørende behandling af dine 

personoplysninger. 

Retsgrundlag for behandling 

H vis du er bosiddende i EØ S, Storbritannien eller Schw eiz, 

når vi behandler dine personoplysninger, gør vi det kun 

under følgende om stæ ndigheder: 

 Vi har en legitim  interesse i at behandle dine 

personoplysninger, f.eks. at sende dig 

kom m unikation om  produkter eller tjenester, der 

kan interessere dig. 
 

Anm odninger fra registrerede 

H vis du er bosiddende i EØ S, Storbritannien eller Schw eiz, 

har du ret til at få adgang til personoplysninger, som  vi har 

om  dig, og til at bede om , at dine personoplysninger bliver 

berigtiget, slettet eller overført. D u kan kontakte os via 

kontaktoplysningerne nedenfor for at udøve disse 

rettigheder. D u har m uligvis også ret til at gøre indsigelse 

m od eller anm ode om , at vi begræ nser en bestem t 

behandling. H vis du har adgang til vores tjenester via et 

arbejdspladsprogram  og ønsker at udøve nogen af disse 

rettigheder, skal du kontakte din arbejdsgiver, som  bruger 

vores tjenester. 

 

Spørgsm ål eller klager 

H vis du er bosiddende i EØ S, Storbritannien eller Schw eiz 

og er bekym ret for vores behandling af personoplysninger, 

har du ret til at indgive en klage til den 

databeskyttelsesm yndighed, hvor du er bosiddende. D u 

kan finde kontaktoplysninger til din lokale 

databeskyttelsesm yndighed 

på: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm  



eller https://w w w .edoeb.adm in.ch/edoeb/en/hom e/the-

fdpic/links/data-protection— sw itzerland.htm l. 

  

D ine valg Kontooplysninger 

Enkeltpersoner kan have ret til at begræ nse brugen og 

videregivelsen af deres personoplysninger i henhold til 

GD PR, f.eks. om  dine personoplysninger videregives til en 

tredjepart eller anvendes til form ål, der afviger væ sentligt 

fra det form ål, som  personoplysningerne oprindeligt blev 

indsam let til eller efterfølgende godkendt af dig til. 

H vis du ønsker at begræ nse brugen og videregivelsen af 

personoplysninger,skal du kontakte os 

på: privacy@ firstup.io   

H vis du tilgår vores tjenester, skal du kontakte din 

arbejdsgiver for at få udleveret, opdatere, berigtige eller 

slette de oplysninger, som  din arbejdsgiver indsam ler om  

dig. H vis du ikke kan gøre det, skal du kontakte os på 

nedenstående adresse. 

Cookies 

D e fleste w ebbrow sere er indstillet til at acceptere cookies 

som  standard. H vis du foretræ kker det, kan du norm alt 

væ lge at indstille din brow ser til at fjerne eller afvise 

brow sercookies. Bem æ rk, at hvis du væ lger at fjerne eller 

afvise cookies, kan dette påvirke tilgæ ngeligheden og 

funktionaliteten af tjenesterne. 

D ine 

rettigheder til 

beskyttelse af 

personlige 

Forbrugere bosiddende i Californien har visse rettigheder 

m ed hensyn til deres personoplysninger i henhold til 

California Consum er Privacy Act eller ("CCPA") (California 

Civil Code Section 1798.100 et seq.) og "Shine the Light"-

loven (California Civil Code Section 1798.83). H vis du er 



oplysninger i 

Californien 

bosiddende i Californien, gæ lder dette afsnit for dig. 

 

Lov om  beskyttelse af forbrugeroplysninger i Californien 

Yderligere oplysninger om  indsam ling, brug, videregivelse 
og salg af personoplysninger 

Indsam ling og brug af personoplysninger: I de foregående 

12 m åneder har vi indsam let følgende kategorier af 

personoplysninger: IP-adresse, e-m ailadresse, fornavn, 

efternavn, telefonnum m er, enhedsoplysninger og 

geoplaceringsdata. Vi indsam ler personoplysninger til de 

forretningsm æ ssige og kom m ercielle form ål, der er 

beskrevet i afsnittet "Brug af oplysninger" ovenfor. 

Videregivelse af personoplysninger: Vi kan dele dine 

personoplysninger m ed tredjeparter som  beskrevet i 

afsnittet "D eling af oplysninger" ovenfor. I de foregående 

12 m åneder har vi videregivet følgende kategorier af 

personoplysninger til forretningsm æ ssige eller 

kom m ercielle form ål: IP-adresse, e-m ailadresse, fornavn, 

efternavn, telefonnum m er, enhedsoplysninger og 

geoplaceringsdata. 

Salg af personoplysninger: Lovgivningen i Californien 

kræ ver, at vi opretholder gennem sigtighed i de 

personoplysninger, vi "sæ lger", hvilket i forbindelse m ed 

CCPA betyder scenarier, hvor personoplysninger deles 

m ed 6sense til gengæ ld for væ rdifulde overvejelser. I de 

foregående 12 m åneder har vi "solgt" følgende kategorier 

af personoplysninger, afhæ ngigt af hvordan CCPA 

fortolkes: IP-adresse.  Forbrugere i Californien over 16 år 
har ret til når som  helst at fravæ lge dette salg. Vi sæ lger 

ikke bevidst personoplysninger om  forbrugere under 16 år. 

Gå til vores side "Sæ lg ikke m ine oplysninger" for at få 

m ere at vide om , hvordan vi sæ lger oplysninger, og 

hvordan du foretager en fravalgsanm odning. 

D ine forbrugerrettigheder 

H vis du er bosiddende i Californien, har du ret til at (1) 

anm ode om  flere oplysninger om  de kategorier og 



specifikke personoplysninger, vi har indsam let, solgt og 

videregivet til et forretningsform ål inden for de seneste 12 

m åneder (2) få slettet dine personoplysninger, og (3) 

fravæ lge salg af dine personoplysninger, hvis det er 

relevant, og (4) væ re fri for diskrim ination for at udøve 

dine rettigheder i henhold til CCPA. D u kan foretage disse 

anm odninger ved at ringe til (888) 674-1158 eller sende en 

e-m ail til privacy@ firstup.io. H vis du fravæ lger salg, kan du 

også gå til vores side "Sæ lg ikke m ine oplysninger". Vi 

bekræ fter din anm odning ved at sende en e-m ail til dig for 

at få bekræ ftet de oplysninger, der er nødvendige for at 

forhindre, at dine oplysninger behandles.  H vis du vil 
udpege en autoriseret agent til at udøve disse rettigheder 

på dine vegne, skal du ringe til os på (888) 674-1158 eller 

sende os en e-m ail for at få bekræ ftet din anm odning. 

Shine the Light 
 

Lovgivningen i Californien giver indbyggere i Californien 

m ulighed for at anm ode om  visse oplysninger om , 

hvordan deres oplysninger deles m ed tredjeparter m ed 

henblik på direkte m arkedsføring.  H vis du er bosiddende i 
Californien og ønsker at foretage en sådan anm odning, 

skal du kontakte os ved at ringe på (888) 674-1158 eller 

sende en e-m ail til privacy@ firstup.io. 

Kontakt os H vis du har spørgsm ål til denne politik om  beskyttelse af 

personoplysninger, kan du kontakte os 

på: privacy@ firstup.io 

I U SA og andre steder uden for EU : 

Firstup Inc. 

1 M ontgom ery Street 

Suite 2150 

San Francisco, CA 94104 

E-m ailadresse: privacy@ firstup.io 

Telefon: 844.975.2533 

I EU : 



Firstup U K Lim ited 

N ew  Penderel H ouse, 4.Floor 

283-288 H igh H olborn, 

London W C1V 7H P 

Storbritannien 

E-m ailadresse: privacy@ firstup.io 

 


