
Fortrolighedserklæring 
Læs fortrolighedserklæringen ('' Fortrolighedserklæring'') omhyggeligt. Denne fortrolighedserklæring forklarer, 
hvordan Newco Europe BV (''Newco'') indsamler og behandler personlige data. Alle oplysninger, du giver os, eller 
som behandles af Newco, vil blive behandlet fortroligt af Newco og opfylder de gældende love og bestemmelser. 
Konsulter denne hjemmeside regelmæssigt, indholdet af denne hjemmeside og fortrolighedserklæringen 
opdateres løbende. 

Websted 
Denne hjemmeside, www.avantnewco.dk (herefter: ''Website''), ejes af Newco, beliggende på Adriaan Mulderweg 
9-11 (5657 EM og med handelskammernummer: 20111712) i Eindhoven i Nederlandene. Hvis du ønsker at købe 
hos Newco, skal du registrere dig. Denne fortrolighedserklæring gælder for alle data, der leveres til Newco i 
forbindelse med et køb hos Newco og gælder også for brugen af denne hjemmeside. Newco respekterer 
privatlivets fred for kunden og alle, der besøger denne hjemmeside (herefter: ''Bruger(en)'') og sikrer, at 
personoplysninger behandles fortroligt.  

Hvilke oplysninger indsamles af Newco? 
Der kræves ikke personlige oplysninger for at få adgang til denne Hjemmeside. Brugeren skal dog levere 
personoplysninger til at få adgang til bestemte dele af denne Hjemmeside, som f.eks. Bestillingsområdet. Newco 
bruger personoplysninger på følgende måde: 

Hver Bruger eller kunde, der ønsker at afgive en ordre hos Newco skal registrere sig. På denne Hjemmeside kan 
dette gøres ved at udfylde en tilmeldingsblanket. De personoplysninger, som Newco kræver fra en Bruger eller 
kunde for at kunne udføre en bestilling; kontaktoplysninger, handelskammernummer, momsnummer og faktura- / 
leveringsadresse. Disse oplysninger (herefter: "Kunde- eller personoplysninger") gemmes af os i en sikker 
kundedatabase og er knyttet til et kundenummer. 
 
Baseret på hvilke juridiske grunde og til hvilke formål indsamles dine kunde- eller personoplysninger? 
Newco behandler dine kunde- eller personoplysninger udelukkende på grundlag af følgende juridiske grunde og 
formål: 
 

Juridiske grundlag Formål 

• udførelsen af aftaler, så 
ordrer kan behandles af 
Newco og vi kan informere 
dig om dette;  

• at overholde juridiske 
forpligtelser; og 

• hvis dette er nødvendigt for at 
forsvare vores legitime 
interesser  

 

• så du har mulighed for at bestille produkter på vores hjemmeside. 
Newco lagrer kunde- eller de personoplysninger, der leveres til den, 
uanset om det sker via førnævnte registreringsformular, eller 
oplysninger vedrørende en bestilling og brugen af denne hjemmeside 
via en brugerkonto. Ved at indsamle disse data kan Newco gøre 
(online) bestillingsprocessen nemmere for Brugeren, allerede 
indsamlede data forbliver tilgængelige på kontoen, så der ikke skal 
udfyldes nye kunde- eller personoplysninger med hver nye ordre; 

• sende elektroniske nyhedsbreve. Ved at registrere dig som kunde, for 
eksempel via vores Hjemmesiden, giver Brugeren Newco tilladelse til 
at bruge Brugerens e-mailadresse, så den kan informeres ved hjælp af 
et nyhedsbrev om udviklingen af denne Hjemmeside, specialtilbud og 
kampagner. Hver Bruger kan tilmelde sig nyhedsbrevet via sin 
personlige konto eller afmelde ved at klikke på afmeldingslinket i 
nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til masterdata@newco-
europe.com; 

• at kunne tage dine spørgsmål eller klager i behandlinger via e-mail, 
post eller telefon; og 

• Udover kunde- eller personoplysninger indsamler og behandler Newco 
information om brug og feedback på denne Hjemmeside, hvilket sikrer, 
at Newco kan videreudvikle og forbedre denne Hjemmeside. 
Resultaterne af marketing og statistiske undersøgelser kan imidlertid 
ikke spores tilbage til individuelle kunder. 

 
Newco vil ikke behandle kunde- eller personoplysninger til andre formål eller andre juridiske grunde, medmindre 
dette er tilladt ved lov eller du har givet tilladelse hertil. 

 



 
Fortrolige håndtering af kunde- eller personoplysninger 
Medarbejderne i Newco og de tredjeparter, der er involveret i Newco, er forpligtet til at respektere fortroligheden 
af kunde- eller personoplysninger. Kunde- eller personoplysninger vil ikke blive solgt til tredjeparter og vil kun 
blive stillet til rådighed for medarbejdere hos Newco og / eller tredjeparter, der er involveret i udførelsen af en 
bestilling. Desuden vil Newco ikke give kunde- eller personoplysninger du giver til Newco videre til tredjeparter, 
medmindre du har givet tilladelse til dette, dette er nødvendigt for aftalens gennemførelse, eller hvis det er lovligt 
tilladt.  

Sikkerhed og opbevaring af kunde- eller personoplysninger 
Newco har gennemført de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre tab, uautoriseret brug eller 
ændring af oplysninger, som vi modtager på vores Hjemmeside. Hvis vi overfører kunde- eller personoplysninger 
til tredjeparter, som vi er kontraktmæssigt bundet til, skal disse tredjeparter sikre en sikker forbindelse, på hvilken 
kunde- eller personoplysninger udveksles. 

Newco bruger teknikker til at beskytte kunde- eller personoplysninger for hver kunde eller bruger, såsom en sikker 
server og en SSL-forbindelse under bestillingsprocessen, og når du udfylder kontaktformularerne. Gennem 
hyperlinks til rådighed på denne Hjemmeside, kan du opnå adgang til tredjeparts hjemmesider. Brugen af 
sådanne hjemmesider vil være underlagt fortrolighedserklæringen for disse hjemmesider og ikke denne 
fortrolighedserklæring.  

Newco beholder dine kunde- eller personoplysninger, så længe du er kunde hos Newco eller så længe loven 
kræver det. I forbindelse med sikkerhed og opbevaring af din kunde- eller personoplysninger vil Newco altid 
overholde gældende love og bestemmelser. Dine kunde- eller personoplysninger vil også blive fjernet på din 
anmodning. 

Ret til inspektion, fjernelse eller korrektion 
Du kan sende en anmodning til Newco til at inspicere, rette eller slette dine kunde- eller personoplysninger. 
Derudover kan du indsende en anmodning om at overføre disse data til en anden part for at begrænse 
behandlingen af din kunde- eller personoplysninger (midlertidigt) og/eller at gøre indsigelse mod behandlingen af 
dine personoplysninger. Du kan lave denne anmodning ved at sende en e-mail til masterdata@newco-
europe.com. 

Cookies 
Denne Hjemmeside bruger cookies. Cookies er små stykker information, som opbevares af browseren på 
Brugerens computeren til Brugeren når brugeren besøger Hjemmesiden.  

 
Cookies giver Newco mulighed for automatisk at indsamle ikke-personlige oplysninger fra Brugerne af denne 
Hjemmeside som: 

• den anvendte browser (inklusive type og version) 
• tidligere besøgte hjemmesider samt de datoer og tider, hvor disse hjemmesider blev besøgt 
• hyperlinks som er blevet klikket på 

mailto:masterdata@newco-europe.com
mailto:masterdata@newco-europe.com


Hver bruger kan indstille sin browser, så der ikke modtages cookies under indkøb på Newco. Hjælp i 
internetbrowseren forklarer, hvordan en cookie kan blokeres, og hvordan en Bruger kan modtage en advarsel, før 
en cookie er gemt. 
 
Det hollandske datatilsyn 
Hvis du har et spørgsmål eller en klage over behandlingen af din kunde- eller personoplysninger, bedes du 
kontakte masterdata@newco-europe.com. Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af dit spørgsmål eller klage 
hos Newco, har du ret til at indgive en klage til det hollandske datatilsyn. En klage kan indgives ved at udfylde 
denne formular.  
 
Gældende lov 
Denne fortrolighedserklæring er underlagt nederlandsk lov. Retten i Oost-Brabant har enekompetence i enhver 
tvist, der opstår, er forbundet eller relateret til brugen og/eller indholdet af denne Hjemmeside. Den nederlandske 
tekst til denne fortrolighedserklæring er bindende. 

Fortrolighedserklæring 
Ved at blive registreret som kunde og/eller ved at bruge denne Hjemmeside godkendes der og accepteres 
behandling af oplysninger som angivet i denne fortrolighedserklæring. På ethvert tidspunkt og uden forudgående 
varsel forbeholder Newco ret til at ændre denne fortrolighedserklæring. Hvis der er spørgsmål om denne 
fortrolighedserklæring, kan en e-mail sendes til masterdata@newco-europe.com. 
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