Takein - Privat Politik (GDPR)
Dit privatliv er vigtigt for os, og det er således gennemsigtigt med de data, vi indsamler, og hvordan vi
behandler dem. Denne politik dækker de oplysninger, vi indsamler og deler med betroede tredjeparter, når
du bruger en af vores tjenester eller interagerer med os eller gennemse vores hjemmesider. I denne politik
"Takein", "vi", "os" eller "vores" refererer til Takein . og nogen af vores forretningsenheder eller tilknyttede
virksomheder.

Vi overvejer at beskytte dine personlige data for at være af afgørende betydning. Vi sælger aldrig dine
personlige data, og vi udfører behandling af dine data i overensstemmelse med GDPR (EU's generelle
databeskyttelsesforordning, specifikt men ikke begrænset til artikel 6 a) til 6 f) og artikel 28) samt lovene af
Indien (sammen "gældende lov"), hvor Takein indarbejdet.

Takein tjenester er beregnet til at blive brugt af virksomheder til at styre deres "Corporate Owned" enheder. Takein har ikke eller gemmer ALLE identitetsprofiloplysninger om "Slutbrugeren", som i sidste
ende bliver tildelt enhederne ("Takein Devices") af deres respektive arbejdsgivere eller virksomheder.

Med hensyn til denne fortrolighedspolitik betyder personoplysninger enhver information vedrørende en
identificeret eller identificerbar fysisk person ("registreret") en identificerbar fysisk person er en, der
direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et
identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er
specifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den
pågældende fysiske person (dvs. personoplysninger).

Takein gør det muligt for kunder, brugere, partnere og besøgende på sit websted Takein at have kontrol
over deres personlige data. Vi tilbyder også kontrolmekanismer, der gør det muligt for Takein kunder at
have privatlivskontrol over deres personlige data og gøre dem i stand til at udøve deres "ret til at glemme".
Denne privatlivspolitik beskriver de data, vi indsamler, når du besøger Takein.dk hjemmesiden, og også når
du bliver kunde ved at tilmelde dig for at bruge tjenesten.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?
Vi indsamler oplysninger om dig, når du giver det til os ved enten at tilmelde dig vores tjenester eller
direkte til os for at anmode om oplysninger eller udtrykke din interesse for en af vores tjenester ved at
abonnere på vores marketing e-mails.

Oplysninger, du giver os
Vi samler dit navn, e-mail og telefonnummer, når du tilmelder dig at bruge vores tjenester, eller når du
bruger kontaktformular / kontakt email for at anmode om oplysninger fra os eller ved at udfylde
kontaktformular for at blive underrettet om kommende funktioner, når og når vi starter dem.

Takein - Privat Politik (GDPR)
Betalingsinformation
Når du køber en Betalt abonnementsplan for en af vores tjenester, beder vi dig om faktura
kontaktoplysninger, herunder organisationens navn, adresse og telefonnummer.

Oplysninger, vi indsamler automatisk, når du bruger Tjenesterne
Vi indsamler oplysninger, når du besøger vores websites, når du klikker på links, tid brugt på hver side,
browser type, operativsystem eller referencer webadresser, bruger vi også din IP-adresse til automatisk at
bestemme dit land og servere dine sider på passende modersmål når det er muligt. Takein og vores
betroede tredjepartspartnere, som vores reklame- og analytikapartnere, bruger cookies og andre
sporingsmekanismer (dvs. web-beacons) til at levere funktionalitet og genkende dig på tværs af vores
websteder og tjenester.

Tillid til tredjepartsværktøjer, vi bruger
Samtaleanlæg
Brug af intercom-tjenester: Vi bruger tredjeparts analytiktjenester til at hjælpe med at forstå din brug af
vores tjenester. Specielt giver vi et begrænset antal af dine oplysninger (såsom tilmeldingsdato og nogle
personlige oplysninger som din e-mail-adresse) til Intercom, Inc. ("Intercom") og benytter Intercom til at
indsamle data til analyseformål, når du besøger vores hjemmeside eller brug vores produkt. Som en
dataprocessor, der handler på vores vegne, analyserer Intercom din brug af vores hjemmeside og / eller
produkt og sporer vores forhold ved hjælp af cookies og lignende teknologier, så vi kan forbedre vores
service til dig. For mere information om Intercom's brug af cookies, besøg venligst
https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy
Vi kan også bruge Intercom som et medium til kommunikation, enten via e-mail eller via meddelelser inden
for vores produkt (er). Som en del af vores serviceaftaler indsamler Intercom offentligt tilgængelig kontakt
og social information relateret til dig, som din e-mail-adresse, køn, firma, jobtitel, fotos, webadresser,
sociale netværkshåndtag og fysiske adresser for at forbedre din brugeroplevelse. For mere information om
Intercom's privatlivspraksis, besøg venligst https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy .
Intercom's tjenester styres af Intercom's brugsbetingelser, som findes på
https://www.intercom.com/terms-and-policies#terms
Hvis du gerne vil undlade at have disse oplysninger indsamlet af eller indsendt til Intercom, kontakt os
venligst. Intercoms besøgsdata slettes automatisk efter 9 måneder, hvis du siden aldrig har besøgt vores
websted igen. Intercom er forpligtet til og har implementeret GDPR-overholdelse i deres værktøjer. Du kan
læse Intercoms privatlivspolitik og GDPR-forpligtelse nedenfor: https://docs.intercom.com/pricing-privacyand-terms/data-protection/how-were- fremstilling-til-BNPR

