
Beskyttelse af personlige oplysninger  

Vores forpligtelse til beskyttelse af personlige oplysninger online 

Din ret til privatliv er vigtig. Hos Trimble mener vi, at de personlige oplysninger, som du vælger at afgive 
online, kun må bruges til at hjælpe os med at give dig den højeste kvalitet i form af produkter, tjenester og 
support. Vi har udarbejdet denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at gøre dig 
opmærksom på den informationshåndtering, som Trimble anvender på sine websteder, herunder hvilken 
type oplysninger der indsamles og spores, hvordan oplysningerne bliver brugt, og med hvem 
oplysningerne deles. Vi kan opdatere vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til 
anden for at holde dig opdateret med ændringer i vores forretning og for at kunne give dig en bedre 
service. Vi opfordrer dig til at besøge denne side jævnligt for at holde dig ajour om eventuelle ændringer. 

Denne erklæring gælder for Trimble sortiment af business sites generelt. Disse websteder drevet af 
Trimble Inc fra sine faciliteter. Nogle af vores datterselskaber eller programmer har deres egne – 
eventuelt forskellige – politikker. Vi opfordrer dig til at læse denne politik om beskyttelse af personlige 
oplysninger samt politikkerne på alle websteder, du besøger. 

Samtykke til brug og videregivelse af personoplysninger 

Bemærk, at hvis du sender personlige oplysninger via Trimbles websteder, vil du sende dem til os 
(Trimble Inc), i USA.  Vi vil indsamle, bearbejde og overføre dine personlige oplysninger i 
overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, hvilket muligvis ikke 
er i overensstemmelse med lovgivningen i den jurisdiktion, hvor du bor. Ved at indsende dine 
personoplysninger via et af Trimbles websteder giver du samtykke til Trimbles indsamling, anvendelse, 
lagring og overførsel af dine personoplysninger til vores firmadatabaser og andre databaser, uanset hvor 
de befinder, til de formål, som de indsendte oplysninger er tiltænkt, og i overensstemmelse med de 
politikker, der anført i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. 

Typer af oplysninger, der indsamles online 

Du kan gennemse de fleste af vores websteder uden at skulle indtaste nogen personlige oplysninger. 
Kun almindelige, ikke-personhenførbare oplysninger, som Trimble logger for alle besøg, såsom 
internetudbyder, operativsystem/browsertype og besøgte sider vil blive indsamlet i disse tilfælde. Det 
betyder, at en brugers session vil blive sporet, men brugeren vil ikke blive individuelt identificeret.   

Der er dog tidspunkter, hvor vi eller vores forretningspartnere (såsom vores eksterne tjenesteydere 
identificeret nedenfor) kan have brug for yderligere oplysninger fra dig.  

For eksempel kan du vælge at give os personlige oplysninger, når du:  

• Opretter adgang til eller registrerer dig for at få adgang til nogle af vores websteder, såsom 
http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx  

• Køber produkter eller tjenesteydelser  
• Opretter dig som bruger af Trimble-produkter  
• Sender forespørgsler om materialer, kundeservice og andre tjenester samt produktsupport, 

reparationer og opgraderinger  
• Abonnerer på nyhedsbreve og onlinetjenester  
• Deltager i Trimble-sponsorerede konkurrencer, lodtrækninger og andre kampagner  
• Opretter en brugerprofil for at modtage fremtidig information, særlige tilbud og kommunikation  
• Ansøger om at komme i betragtning i forbindelse med et ledigt job hos Trimble  
• Tilmelder dig en Trimble Dimensions User Conference.  

http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx


På sådanne tidspunkter kan du blive bedt om at afgive kontakt- og faktureringsoplysninger (f.eks. dit 
navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kreditkortnummer og udløbsdato), samt oplysninger om 
det købte produkt eller tjenesteydelse (f.eks. produkt-ID, serienummer, kundenummer, produktversion). 
Demografiske data eller andre personlige oplysninger kan du også blive anmodet om, dog er det valgfrit 
at afgive sådanne oplysninger. Ved at give oplysningerne til Trimble giver du samtykke til vores overførsel 
af disse oplysninger til vores firmadatabaser og andre databaser, uanset hvor disse er lokaliseret.  

Brug af data  

Trimble bruger personlige oplysninger indsamlet på sine websteder til de formål, som du anmodes om 
oplysningerne i forbindelse med, eller hvor det er nødvendigt eller tilladt i henhold til gældende lov (i visse 
jurisdiktioner er vi måske nødt til at opbevare fakturaer iht. gældende skattelovgivning). Vi kan også bruge 
de oplysninger, du afgiver, til at underrette dig senere om de seneste nye udvikling med hensyn til de 
produkter og tjenester, du har købt, eller for at informere dig om nye produkter, specielle tilbud og 
tjenester, der tilbydes af Trimble, dets datterselskaber og associerede selskaber (i det følgende kaldet 
"Trimbles Selskaber" ) eller dets samarbejdspartnere. Det er vigtigt at bemærke, at du kan fravælge at 
modtage yderligere oplysninger fra Trimble, som beskrevet i detaljer nedenfor. Vi bruger ikke-
personhenførebare oplysninger til at analysere salgsudviklingsdata, som vedrører geografi, tid og 
demografi. 

Specifikke anvendelser af personlige oplysninger, som varierer fra denne erklæring om beskyttelse af 
personlige oplysninger (om nogen), kan findes i brugervilkårene eller servicevilkårene eller politikker om 
beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for en bestemt tjeneste, konkurrence eller kampagne. I 
det omfang du får besked om mulig anvendelse af dine personlige oplysninger, som varierer fra dem, der 
er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger i henhold til din serviceaftale 
med os eller deltagelse i en bestemt konkurrence eller kampagne, vil brugen af de oplysninger, der 
fremgår i den pågældende aftale, konkurrencen eller kampagnen træder i stedet denne erklæring om 
beskyttelse af personlige oplysninger. Læs venligst omhyggeligt brugerbetingelserne, servicevilkårene og 
politikkerne om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for den eller de tjenester, som du har 
købt, eller konkurrencer eller kampagner, som du tilmelder dig, eller som du deltager i. 

Hvem deler vi oplysninger med 

I forbindelse med den almindelige forretningsgang vil Trimble ikke sælge, udveksle eller udleje dine 
personlige identifikationsoplysninger, hvis ikke du giver dit samtykke hertil. Trimble kan dele de 
personlige oplysninger, du afgiver online, med Trimbles selskaber og som beskrevet nedenfor:  

• Tilknyttede selskaber og forretningspartnere. Vi samarbejder med tilknyttede virksomheder og 
samarbejdspartnere, der handler på vores vegne, i forbindelse med den brug, der er beskrevet 
ovenfor. For eksempel kan en ekstern tjenesteyder, der er anført nedenfor, hoste eller drive en 
online Trimble-tjeneste eller behandle kreditkorttransaktioner. Når en tilknyttet virksomhed eller 
en af vores forretningspartnere er involveret i en transaktion med dig, kan vi dele personlige 
oplysninger relateret til denne transaktion. 
   

• Trimbles autoriserede forhandlere og distributører. Vi arbejder med og via medlemmer af vores 
distributionskanal for at give kunder og potentielle kunder produktoplysninger og kundeservice. 
For eksempel kan Trimble sende kontaktoplysningerne for en potentiel kunde til en Trimble-
autoriseret forhandler for at reagere på en kundes forespørgsel om Trimbles produkter. Trimble 
kan også videresende sådanne kontaktoplysninger for at gøre det muligt for en Trimble-
autoriseret forhandler at give kunderne produktopdateringer. Trimble kræver, at dets forhandlere 
og distributører hemmeligholder personoplysninger om kunder eller potentielle kunder, der 
videregives til dem.         
   



• Agenter.  Vi bruger agenter til at handle på vores vegne. For eksempel kan agenter gennemføre 
ordrer, yde support eller arrangere konkurrencer. Agenter tildeles kun adgang til de oplysninger, 
de skal bruge for at udføre deres funktioner, og Trimble kræver, at dets agenter hemmeligholder 
personhenførebare oplysninger, der videregives til dem.  
   

• Fusioner og omstrukturering. I tilfælde af Trimbles koncernmæssig omstrukturering såsom en 
fusion, overtagelse eller salg eller overdragelse af aktiver uden for den normale forretningsgang, 
kan kundeoplysninger blive overført til tredjepart.  
   

• Andre situationer. Endelig kan Trimble videregive personhenførebare oplysninger, når vi i god tro 
vurderer, at en sådan videregivelse er rimelig og nødvendig for at (i) at overholde loven, (ii) 
håndhæve eller anvende vilkårene i vores brugeraftaler (f.eks. Trimbles betingelser for brug af 
websted) eller (iii) for at beskytte Trimbles, vores webstedsbrugeres eller andres rettigheder, 
ejendom eller sikkerhed.  
   

Visse anførte eksterne tjenesteudbydere 

Følgende eksterne tjenesteyder indsamler oplysninger via vores websteder:  

• Når du køber vores produkter og serviceydelser fra en onlinebutik, indsamles dine kontakt- og 
faktureringsoplysninger af Wells Fargo Merchant Solutions. Se venligst Wells Fargos erklæring 
om beskyttelse af personlige oplysninger på: 
http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml for en fuldstændig beskrivelse af Wells 
Fargos omfattende procedurer for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhedssystem.  
     

• http://www.verisign.com  
Trimble bruger VeriSign, Inc. til at behandle kreditkorttransaktioner på Trimble Store. Trimble 
videresender navnet på kunden og deres kreditkortoplysninger til VeriSign. For yderligere 
information om VeriSign kan du besøge deres websted på 
http://www.verisign.com/Privacy/index.html.  

Links 

Bemærk venligst, at vores websteder kan indeholde links til andre websteder. Når du får adgang til et 
tredjeparts websted, er det vigtigt at forstå, at webstedet er uafhængigt af Trimble, selv om det kan 
indeholde Trimbles logo og materiale om Trimbles produkter og tjenester. Vi kontrollerer ikke 
tredjepartswebsteders politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du klikker på en 
bannerannonce eller link til et tredjeparts websted og indsender dine oplysninger, vil du være underlagt 
sådanne tredjeparters politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi påtager os intet ansvar for 
eventuelle tredjeparters politikker eller deres handlinger. Et link til en tredjeparts websted er ikke lig med 
en godkendelse af det pågældende websted. 

Valg 

Trimble videregiver ikke personlige oplysninger, der afgives til os online – med undtagelse af det ovenfor 
anførte –  uden at give dig mulighed for at give samtykke til eller fravælge sådan videregivelse. Når du 
afgiver en ordre på Trimbles produkter, registrerer dig som bruger af Trimbles produkter, tjenester eller 
kampagner, eller når du opretter en brugerprofil, har du mulighed for at meddele os, om du ønsker at 
modtage fremtidig information, særlige tilbud og kommunikation via e-mail. Al uopfordret e-mail marketing 
og PR-kommunikation indeholder en mulighed for at afvise fremtidige kommunikation. Derudover kan du 
til enhver tid fravælge at modtage sådanne yderligere oplysninger fra Trimble ved at sende din 
fravalgsanmodning til privacy@Trimble.com. Trimble vil gøre sit bedste for at imødekomme sådanne 
anmodninger straks. 

http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml
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Cookies og mulighed for at kontrollere brugen af dine personlige oplysninger 

Cookies er små stykker information, der lagres i din browser på din computers harddisk. Nogle Trimble-
sider anvender cookies, der sendes af Trimble eller dets tredjepartsagenter, for bedre at kunne betjene 
dig, når du vender tilbage til webstedet. Hvis du foretrækker ikke at modtage cookies, har du mulighed for 
at indstille din browser til at advare dig, før du accepterer cookies, eller at afvise dem helt. Hvis du gør 
det, vil nogle områder på visse websteder muligvis ikke fungere korrekt. 

Du skal være opmærksom på, at hvis du frivilligt afgiver personlige oplysninger online i et offentligt 
område, kan sådanne oplysninger blive indsamlet og misbrugt af andre personer. Vi kontrollerer ikke 
vores besøgendes og registrerede brugeres handlinger. Hvis du afgiver personlige oplysninger i en 
bedømmelse, på en opslagstavle eller på andre offentligt tilgængelige dele af et Trimble-websted, gør du 
det på egen risiko, og du forstår, at dine indsendte oplysninger kan blive indsamlet og brugt af andre til at 
sende dig uopfordrede meddelelser eller reklamer eller til andre formål. Husk, at beskyttelsen af dit 
privatliv begynder med dig. Du er selv ansvarlig for at holde enhver adgangskode, du bruger, hemmelig, 
og du bør altid være forsigtig og ansvarlig, når du opgiver oplysninger online. Selvom vi kommercielt set 
vil bruge rimelige bestræbelser på at beskytte dine personlige oplysninger, kan transmissioner, der 
foretages ved hjælp af internettet ikke gøres fuldstændig sikre. Trimble påtager sig intet ansvar for 
videregivelse af data som følge af fejl i transmission eller handlinger fra uautoriserede tredjeparter. 
Trimble kan ikke sikre eller garantere sikkerheden af nogen information, du sender til os eller fra vores 
tjenester. 

Sådan tilgår eller retter du dine oplysninger  

Du kan få adgang til eller bede om rettelser af dine personhenførbare oplysninger, som vi indsamler og 
vedligeholder i genfindelig form, ved at følge denne procedure:  

1. Kontakt Trimble's Privacy Program Manager på privacy@Trimble.com for generelle anmodninger 
eller Trimbles Human Resources-afdelinger på HR_HELP@Trimble.com for anmodninger i 
relation til online-indsendelser ved at sende en detaljeret besked, der forklarer din anmodning, 
herunder:  

 Fulde kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer)  

 Nærmere oplysninger om anmodningen (f.eks. ændring af e-mailadresse, 
afmeldelse af et nyhedsbrev, gennemgang af personlige oplysninger osv.). Vær 
meget specifik med hensyn til beskrivelse af de bekymringer, som førte til din 
anmodning.  

2. For at beskytte dit privatliv og sikkerhed vil vi tage rimelige foranstaltninger for at bekræfte din 
identitet, før der gives adgang til oplysninger eller foretages rettelser.  

3. Vi pålægger ikke gebyrer eller hyppighedsbegrænsninger i forhold til din ret til at få adgang til 
dine oplysninger, men vi forbeholder os retten til at afvise urimelige anmodninger om adgang til 
og rettelse af oplysninger. Hvis vi benytter os af denne afvisningsret, vil vi informere dig om 
grundene til, at din anmodning bliver afvist, og informere dig om en konfliktløsningsproces, 
såfremt du ønsker at gøre brug af en sådan.  

4. Hvis de oplysninger, der er anmodes om adgang til, ikke findes i genfindelig form, vil vi forklare, 
hvorfor adgangen ikke kan gives, og hvordan denne type oplysninger indsamles og anvendes.  

5. Hvis de oplysninger, der anmodes om adgang til, findes i genfindelig form, vil vi svare på din 
forespørgsel inden for ti arbejdsdage. Adgangen til oplysningerne vil blive givet i form af 
videregivelse og vil ikke involvere din direkte adgang til vores datalagre, hverken online eller 
offline.  

Sådan kontakter du os 

mailto:privacy@trimble.com
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Hvis du har forespørgsler eller spørgsmål i forbindelse med denne erklæring, kan du kontakte os på 
privacy@Trimble.com. 

Officielt sprog.  Det officielle sprog i denne meddelelse er engelsk. I forhold til en fortolkning eller i 
tilfælde af en konflikt mellem den engelske version og andre sprogversioner af meddelelsen, skal den 
engelsksprogede version lægges til grund. 
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