1. Personoplysninger
Som vores kunde gemmer vi en række almindelige personoplysninger om dig, som navn, e-mail,
telefonnummer.
Som besøgende på vores website indsamler vi også informationer om dig via cookies, men ikke
specifikke persondata, der kan bruges til at identificere dig personligt.

2. Formål
Vi indsamler først og fremmest dine data for at kunne levere dine it-løsninger samt behandle
anmodninger om eksempelvis service og support.
I forbindelse med køb af it-produkter og -services, bliver vi din it-afdeling. Derfor skal vi mange
gange også behandle personoplysninger på vegne af dig. Du kan læse mere om
vores databehandlingsvilkår her.
Desuden registrerer vi, efter jeres anvisninger, en eller flere kontaktpersoner i vores systemer, som
via mail får tilsendt information og nyheder om jeres eksisterende aftaler, samt tilsvarende itprodukter med relevans for din virksomhed.

3. Sletning af persondata
Ophører du som kunde hos XPConsult, sletter vi, per din instruks, alle personoplysninger som vi har
opbevaret i forbindelse med din aftale.
Oplysninger om din virksomhed med tilknyttet kontaktperson, beholder vi til historiske og juridiske
formål.

4. Dine rettigheder
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ret til at få oplyst, hvilke
personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der
behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller
blokeret.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.
Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over
behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig.
Spørgsmål om vores privatlivspolitik eller behandling af dine data henvendes til info@xpconsult.dk

6. Cookies
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den.
Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Det er
muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at
vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din
brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og
analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet

dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis
du fortsætter med at anvende vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere
effektiv.
Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre
leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies
skal vi indhente dit samtykke.
Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester,
der vises på vores sider.
Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores
hjemmeside.
Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i
vores Privatlivspolitik.
Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.xpconsult.dk

Din aktuelle tilstand: Tillad alle cookies.
Dit samtykke-ID: fEaoWtRFKja6sTbZsBqUDPfkf7UA28dsWHMKpzFjjErk6ZypTWB/jQ==Dato for
samtykke: mandag den 8. marts 2021 08.23.26 CET

Ændring af dit samtykke | Træk dit samtykke tilbage

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 17.05.2021 af Cookiebot:
Nødvendig (3)
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende
funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan
ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
Navn

Udbyder

Formål

Udløb

Type

CONSENT

YouTube

Viser, hvorvidt
den besøgende har tilvalgt cookies i marketingkategorien.
Cookien er nødvendig for overholdelsen af GDPR-regulativet.

6072
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HTTP
Cookie

CookieConsent Cookiebot Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle
domæne.

1 år

HTTP
Cookie

rc::c

Session HTML
Local
Storage

Google

Cookien benyttes i forbindelse med hjemmesidens videoannoncer. Sørger for, at den besøgende ikke bliver vist den
samme annonce flere gange end tiltænkt.

Statistik (3)
Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
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_ga

2 år

Google

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den
besøgende bruger hjemmesiden.
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Cookie

Navn Udbyder Formål

Udløb Type

_gat

Google

Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af
forespørgsler til serveren

1 dag

HTTP
Cookie

_gid

Google

Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den
besøgende bruger hjemmesiden.

1 dag

HTTP
Cookie

Marketing (17)
Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere
værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

__hssc

Hubspot
Inc

Indsamler statistik om brugerens besøg på hjemmesiden 1 dag
såsom antallet af besøg, den gennemsnitlige tid på
hjemmesiden og hvilke sider der er læst. Formålet er at
segmentere hjemmesidens brugere efter faktorer såsom
demografi og geografi for at gøre det muligt for medier
og marketingbureauer at strukturere og forstå deres
målgrupper med henblik på at tilpasse online
annoncering.

HTTP
Cookie

__hssrc

Hubspot
Inc

Indsamler anonym statistik om brugerens besøg på
hjemmesiden såsom antallet af besøg, den
gennemsnitlige tid på hjemmesiden og hvilke sider der
er læst. Formålet er at segmentere hjemmesidens
brugere efter faktorer såsom demografi og geografi for
at gøre det muligt for medier og marketingbureauer at
strukturere og forstå deres målgrupper med henblik på
at tilpasse online annoncering.

HTTP
Cookie

__hstc

Hubspot
Inc

Indsamler statistik om brugerens besøg på hjemmesiden 1 år
såsom antallet af besøg, den gennemsnitlige tid på
hjemmesiden og hvilke sider der er læst. Formålet er at
segmentere hjemmesidens brugere efter faktorer såsom
demografi og geografi for at gøre det muligt for medier
og marketingbureauer at strukturere og forstå deres
målgrupper med henblik på at tilpasse online
annoncering.

HTTP
Cookie

__ptq.gif

Hubspot

Sender data til markedsføringsplatformen Hubspot om
den besøgendes enhed og adfærd. Sporer den
besøgende på tværs af enheder og marketingkanaler.

Session

Pixel
Tracker

_GRECAPTCHA

Google

Benyttes til at bestemme, om brugeren er en virkelig
person eller en software-robot - Dette muliggør
skabelsen af valide rapporter om brugen af
hjemmesiden.

179 dage

HTTP
Cookie

embed/v3/counters.gif

Hubspot

Indsamler data om brugerens præferencer og
interaktion med internet-kampagner - Dette benyttes
på CRM-kampagne-platforme af hjemmesideejere til
promovering af events eller produkter.

Session

Pixel
Tracker

hubspotutk

Hubspot
Inc

Holder styr på den besøgendes identitet. Denne cookie
sendes til markedsføringsplatformen HubSpot ved
formular-indsendelser og bruges ved de-duplikering af
kontakter.

1 år

HTTP
Cookie

rc::a

Google

Cookien benyttes i forbindelse med hjemmesidens
Persistent HTML
video-annoncer. Sørger for, at den besøgende ikke
Local
bliver vist den samme annonce flere gange end tiltænkt.
Storage

rc::b

Google

Cookien benyttes i forbindelse med hjemmesidens
Session
video-annoncer. Sørger for, at den besøgende ikke
bliver vist den samme annonce flere gange end tiltænkt.

yt.innertube::nextId

YouTube

Registrerer et unikt ID for at føre statistik over hvilke
videoer fra YouTube brugeren har set.

Persistent HTML
Local
Storage

yt.innertube::requests

YouTube

Registrerer et unikt ID for at føre statistik over hvilke
videoer fra YouTube brugeren har set.
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yt-remote-castinstalled

YouTube

Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved
afspilning af en indlejret YouTube video

Session

HTML
Local
Storage

yt-remote-connecteddevices

YouTube

Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved
afspilning af en indlejret YouTube video

Persistent HTML
Local
Storage

yt-remote-device-id

YouTube

Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved
afspilning af en indlejret YouTube video

Persistent HTML
Local
Storage

yt-remote-fast-checkperiod

YouTube

Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved
afspilning af en indlejret YouTube video

Session

HTML
Local
Storage

yt-remote-session-app

YouTube

Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved
afspilning af en indlejret YouTube video

Session

HTML
Local
Storage

yt-remote-sessionname

YouTube

Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved
afspilning af en indlejret YouTube video

Session

HTML
Local
Storage

7. Ejeroplysninger
XPConsult
John Tranums Vej 23
6705 Esbjerg Ø
CVR: 26385156

