
Privacy policy pr. 24/5 2018 

Forud for den nye europæiske persondataforordning (GDPR) d. 25. maj opdaterer vi vores 
registre, og vi ønsker at kommunikere med dig på den måde, som du foretrækker. Vi er ikke 
tilhænger af, at man skal sende mange e-mail, imidlertid er det ofte den hurtigste måde at dele 
væsentlig information, såsom særlige tilbud, ordrebekræftelser og fakturer eller vigtige 
ændringer i vores tjenester. 

Personligt identificerbare oplysninger (PII) bliver brugt online. PII er information, der kan 
bruges alene eller med andre oplysninger til at identificere, kontakte eller lokalisere en enkelt 
person eller identificere en person i kontekst. Læs vores privacy policy omhyggeligt for at få en 
klar forståelse af, hvordan vi indsamler, bruger, beskytter eller på anden måde håndterer dine 
personligt identificerbare oplysninger i overensstemmelse med vore hjemmesider.  

www.dermatech-group.com, www.pmu-line.com, www.kjaersfeldt.dk og www.mesotech.dk er 
samme firma og samme cvr nr. 

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi fra de mennesker, der besøger hjemmesider 
under www.dermarech-group.com? 

Når du bestiller eller registrerer på vores hjemmeside, kan du blive bedt om at indtaste dit 
navn, e-mail-adresse, firmaets postadresse, firmaets telefonnummer eller andre detaljer for at 
hjælpe dig med din oplevelse. 

Hvornår indsamler vi oplysninger? 

Vi indsamler oplysninger fra dig, når du registrerer dig på vores hjemmesider eller indtaster 
oplysninger på vores hjemmesider. 

Hvordan bruger vi dine oplysninger? 

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler fra dig, når du registrerer dig, køber, tilmelder dig vores 
nyhedsbrev, besvarer en undersøgelse eller markedsføringskommunikation, surfer på 
hjemmesiden eller bruger visse andre webstedsfunktioner.: 

Hvordan beskytter vi dine oplysninger? 

En ekstern PCI-kompatibel betalingsgateway håndterer alle CC-transaktioner 

Dine personlige oplysninger er indeholdt bag sikrede netværk og er kun tilgængelige for et 
begrænset antal personer, der har særlige adgangsrettigheder til sådanne systemer, og er 
forpligtet til at holde oplysningerne fortrolige. Derudover er alle følsomme / kreditoplysninger, 
du leverer, krypteret via Secure Socket Layer (SSL) teknologi. Du kan til enhver til slette dine 



personlige oplysninger fra vore servere eller afmelde din tilmelding til nyhedsbreve på 
www.pmu-line.com  www.mesotech.dk eller www.kjaersfeldt.dk. 

Vi implementerer en række sikkerhedsforanstaltninger, når en bruger placerer en ordre, 
indsender, sender eller får adgang til deres oplysninger for at opretholde sikkerheden for dine 
personlige oplysninger. 

Alle transaktioner behandles via en gateway udbyder og lagres eller behandles ikke på vores 
servere. 

Bruger vi 'cookies'? 

Ja. Cookies er små filer, som et websted eller dets tjenesteudbyder overfører til din computers 
harddisk via din webbrowser (hvis du tillader det), som gør det muligt for webstedets eller 
tjenesteudbyderens systemer at genkende din browser og registrere og huske visse 
oplysninger. Vi bruger f.eks. Cookies til at hjælpe os med at huske og behandle varerne i din 
indkøbskurv. De er også vant til at hjælpe os med at forstå dine præferencer baseret på 
tidligere eller nuværende siteaktivitet, som gør det muligt for os at give dig forbedrede 
tjenester. Vi bruger også cookies til at hjælpe os med at kompilere aggregerede data om site 
trafik og site interaktion, så vi kan tilbyde bedre site oplevelser og værktøjer i fremtiden. 

Vi bruger cookies til: 

• Hjælp med at huske og behandle varerne i indkøbskurven.

• Forstå og gem brugerens præferencer til fremtidige besøg.

• For udvikling at vide, hvilken browser, sprog og enhed du bruger.

• Kompilér aggregerede data om site trafik og site interaktioner for at tilbyde bedre site
oplevelser og værktøjer i fremtiden. Vi kan også bruge betroede tredjepartstjenester, der
sporer disse oplysninger på vores vegne.

Du kan vælge at få din computer advaret dig hver gang en cookie bliver sendt, eller du kan 
vælge at slukke for alle cookies. Du gør dette via dine browserindstillinger. Da browseren er 
lidt anderledes, skal du se i din browsers hjælpemenu for at lære den rigtige måde at ændre 
dine cookies på. 

Hvis brugere deaktiverer cookies i deres browser: 

Hvis du slukker for cookies, slukker det nogle af funktionerne på webstedet. 



Slet cookies: 

Vi foreslår at konsultere Hjælp-sektionen i din browser eller kigge på webstedet Om cookies, 
der giver vejledning til alle moderne browsere. 

Vi har implementeret følgende: 

Vi sammen med tredjepartsleverandører som Google bruger cookies fra første part (såsom 
Google Analytics-cookies) og tredjeparts cookies (såsom DoubleClick-cookien) eller andre 
tredjepartsidentifikatorer sammen for at kompilere data vedrørende brugerinteraktioner med 
annoncevisninger og andre annonce servicefunktioner, som de vedrører vores hjemmeside. 

Vi bruger Mailchimp til at sende e-mail-kampagner til alle vores brugere og kunder. 
Dine personlige data vil hjælpe os når vi skal sende dig vores nyhedsbrev. Du vil modtage 
information om produkter, tilbud og vores virksomhed. Vi lover at passe på dine data og holde 
dem sikret. Hvis du gerne vil afmelde dig nyhedsbrevet, så kan det gøres fra vores websites 
eller direkte i nyhedsbrevet. 

Vi bruger Mylivechat til chat, hvor vi gemmer din chat kommunikation, indtil samtalen er 
færdig. 

Tilladelse til behandlingen ”Klientjournal” 
Vi har tilladelse fra Datatilsynet til føre og opbevare klientjournal. 

I henhold til persondatalovens § 48 er vi anmeldt til Datatilsynet, i forbindelse med førelse af 
klientjournaler med følsomme personoplysninger, og behandlingen af klientoplysninger sker 
under iagttagelse af de sikkerhedskrav der stilles af Datatilsynet som betyder bl.a., at der skal 
være de nødvendige tekniske og fysiske foranstaltninger imod, at oplysningerne kommer til 
vedkommendes kendskab eller misbruges. 

Ved behandlinger hos LaBina, Kjaersfeldt eller Mesotech (Dermatech-Group), bedes du 
udfylde og underskrive en samtykkeærklæring der opfylder persondatalovens krav og 
opbevares sikkert i henhold til Datatilsynets krav. 

Dermatech-Group 
Juelsmindevej 57, DK-7120 Vejle, Denmark 
Tel: (+45) 71 74 11 08 
Email: contact@dermatech-group.com 
www.dermatech-group.com 
www.pmu-line.com
www.mesotech.dk 
www.kjaersfeldt.dk 




