
 

 
 
 
 
Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og 
cookies  
Silent Disco Box respekterer privatlivets fred for de 
besøgende på vores websted. Vi ser det som vores ansvar 
at beskytte dit privatliv.  Derfor vil vi på denne side 
fortælle dig, hvilke data vi indsamler, når du bruger vores 
websted, hvorfor vi indsamler disse data, og hvordan vi 
bruger dem til at forbedre din brugeroplevelse, så du ved 
præcis, hvordan vi arbejder.  
 
Denne fortrolighedspolitik gælder for STILLEDISCO. 
INFOs og Silent Disco Box' tjenester, i det følgende 
benævnt Silent Disco Box. Ved at bruge dette websted 
angiver du, at du accepterer fortrolighedspolitikken. 

Behandlede personoplysninger  
Silent Box kan behandle følgende personoplysninger: 

- Dit for- og efternavn 
- Dine adresseoplysninger 
- Dit telefonnummer 
- Din e-mail-adresse 
- Virksomhedens navn og data (i det omfang der 

er tale om personoplysninger); 
- Din IP-adresse 
- Dit CVR. Nr., hvis du er erhvervskunde 
- Cookies  

Silent Disco Box kan behandle personoplysninger om dig, 
fordi du bruger Silent Box' tjenester og/eller fordi du selv 
giver dem til SilentDiscoBox, når du udfylder en 
kontaktformular på hjemmesiden. Disse data bruges til at 
kunne udføre tjenesten. Alle data opbevares på en 
tredjeparts egne sikre servere, f.eks. hos Strato. 
 
Formål 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

- at give adgang til vores websted 
www.silentdisco.info. 

- at bruge funktionerne på vores websted; 
- indgåelse og gennemførelse af aftaler vedrørende 

vores tjenester; 
- kontakte dig, hvis du anmoder om det; 
- at få indsigt i brugen af vores websted; 
- at forbedre og evaluere vores websted og 

tjenester; 
- gør det muligt for dig at sende en side pr. e-mail, 

udskrive eller dele den via sociale netværk som 
Facebook, Twitter og LinkedIn; 

Vi indsamler og bruger ikke oplysninger til andre formål 
end dem, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har fået 
dit forudgående samtykke hertil, eller vi har lov til det i 
henhold til loven.  
 
Opbevaringsperiode   
Silent Disco Box opbevarer ikke dine personoplysninger i 
længere tid, end det er strengt nødvendigt for at opfylde 

de formål, som dine oplysninger er indsamlet til. Dine 
oplysninger opbevares ikke i mere end et år.  
 
Udlevering af oplysninger til tredjeparter 
Vi videregiver ikke dine data til tredjeparter uden dit 
forudgående samtykke, medmindre det er nødvendigt i 
forbindelse med opfyldelsen af aftalen, eller vi er 
forpligtet til det ved lov. 
 
Cookies  
Vi indsamler data til forskning for bedre at kunne forstå 
vores kunder, så vi kan tilpasse vores tjenester i 
overensstemmelse hermed. Dette websted bruger 
"cookies" (tekstfiler, der placeres på din computer) for at 
hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne 
bruger webstedet.  
Vores websted bruger cookies eller lignende teknologier, 
der gemmer og/eller læser oplysninger på enheden (for at 
lette læsningen omtales alle sådanne teknologier her som 
"cookies"), som bruges til at: 

• at muliggøre webstedsfunktioner og beskytte 
webstedet (tekniske eller funktionelle cookies); 

• analysere brugen af webstedet og forbedre 
webstedet på dette grundlag (analysecookies); 

Tekniske eller funktionelle cookies 
Nogle cookies sikrer, at visse dele af webstedet fungerer 
korrekt, og at dine brugerpræferencer forbliver kendt. 
Cookies kan f.eks. bruges til at gengive skrifttyper 
korrekt, til at huske din brugssession på webserveren, så 
du kan se webstedet, eller til at huske et søgeord, du har 
søgt efter på webstedet eller et valgt filter. De tekniske og 
funktionelle cookies, vi bruger, er til lagring af brugerdata 
og skjulte oplysninger efter første besøg på webstedet. 
 
Analytiske cookies 
Vi bruger også cookies fra Google Analytics, så Google 
kan give os indsigt i, hvordan vores websted bruges, give 
os rapporter om webstedet og give os oplysninger om 
effektiviteten af vores kampagner. De oplysninger, som vi 
får i processen, herunder adressen på din computer (IP-
adresse), overføres til Google og gemmes af Google på 
servere i Tyskland.  
 
USA. Vi har indgået en databehandleraftale med Google, 
hvori der er indgået aftaler om håndteringen af de 
indsamlede data. Vi har ikke givet Google tilladelse til at 
bruge de indhentede oplysninger til andre Google-
tjenester. Google kan dog videregive oplysninger til 
tredjeparter, hvis Google er juridisk forpligtet til at gøre 
det, eller hvis disse tredjeparter behandler oplysningerne 
på Googles vegne. Vi har ingen yderligere indflydelse på 
dette. Du kan finde flere oplysninger om Google 
Analytics' databehandling i Googles fortrolighedspolitik 
og i Google Analytics' fortrolighedspolitik. 
 
Du kan samlet deaktivere Google Analytics-cookies via 
dette link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

 
 
 
 
Deaktivering af Google Adwords  
Vi bruger også Google Analytics til at analysere data fra 
AdWords til statistiske formål. Hvis du ikke ønsker dette, 
kan du deaktivere det via Google Analytics' politik for 
beskyttelse af personlige oplysninger om 
reklameindstillinger.  
 
Slå cookies til og fra 
Du kan indstille din browser til kun at acceptere lagring af 
cookies, hvis du er indforstået med det. Bemærk venligst, 
at mange websteder ikke fungerer optimalt, når cookies er 
deaktiveret. 
 
Sletning af cookies 
Mange cookies har en udløbsdato. Hvis der er angivet en 
udløbsdato, slettes cookien automatisk, når udløbsdatoen 
udløber. Du kan også vælge at slette cookies manuelt før 
udløbsdatoen. Se venligst din browsermanual for at gøre 
dette. 
 
Tredjepartswebsteder 
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger 
og cookies gælder ikke for tredjepartswebsteder, der er 
forbundet med vores websted via links. Vi kan ikke 
garantere, at disse tredjeparter vil håndtere dine 
personoplysninger på en pålidelig eller sikker måde. Vi 
anbefaler, at du læser disse websteders erklæring om 
beskyttelse af personlige oplysninger, inden du bruger 
dem. 
 
Ændringer 
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger 
er skræddersyet til brugen af og funktionerne på dette 
websted. Eventuelle justeringer og/eller ændringer af dette 
websted kan medføre ændringer af denne erklæring om 
beskyttelse af personlige oplysninger. Det er derfor 
tilrådeligt at konsultere denne erklæring om beskyttelse af 
personlige oplysninger regelmæssigt. 
 
Deling med tredjeparter 
Silent Disco Box videregiver kun dine personoplysninger 
til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at gennemføre 
en aftale med dig eller for at overholde en retlig 
forpligtelse. I nogle tilfælde kan oplysninger desuden 
deles internt.  Silent Disco Box' medarbejdere er forpligtet 
til at respektere fortroligheden af dine oplysninger. 
 
Dine rettigheder 
Du har ret til at se, rette eller slette alle dine personlige 
oplysninger. Du kan sende en anmodning om at få indsigt 
i, rette eller slette og/eller tilbagekalde dit samtykke til 
brugen af dine personoplysninger til 
info@silentdiscobox.com Silent Disco Box vil besvare 
din anmodning så hurtigt som muligt, dog inden for fire 
uger.  

Vi hjælper dig naturligvis også gerne, hvis du har klager 
over behandlingen af dine personoplysninger. I henhold til 
lovgivningen om beskyttelse af privatlivets fred har du 
som leverandør af dine personoplysninger ret til at indgive 
en klage til persondataautoriteten. Det kan du gøre via 
AP's websted.  
 
Sikkerhed                                                     
Vi træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at 
begrænse misbrug af og uautoriseret adgang til dine 
personlige oplysninger. Vi sikrer f.eks., at kun de 
nødvendige personer har adgang til dine data, at adgangen 
til dataene er beskyttet, og at vores 
sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres regelmæssigt. 
Desuden bruger vi SSL-certifikater til sikker overførsel af 
dine data og kommunikation. 
Hvis du har indtryk af, at dine data ikke er ordentligt 
sikret, eller hvis der er tegn på misbrug, eller hvis du 
ønsker flere oplysninger om vores sikkerhed og/eller din 
indsamling af personoplysninger, bedes du kontakte os på 
info@silentdiscobox.com, 
 
STILLEDISCO.INFO er et websted tilhørende Silent 
Disco Box. Silent Disco Box kan kontaktes på følgende 
måde:  
 
Virksomhedsnavn: STILLEDISCO.INFO og Silent Disco 
Box, begge en del af BOS Audio & Light VOF, BOS 
Event Support og det tidligere BOS Audio & Light VOF, 
men for dette websted optræder de under navnene 
STILLEDISCO.INFO og Silent Disco Box.  
Postadresse og forretningsadresse: 
(6049HZ) Herten, De Hanze 14 
Handelskammerets registreringsnummer: 78171458  
Telefon: +31857326859  
E-mailadresse: info@silentdiscobox.com 
 
*Denne side blev senest ændret den 09-12-2022  
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