
 
Data beskyttelse 

Den person, der er ansvarlig med hensyn til databeskyttelseslove, især EUs generelle 
databeskyttelsesforordning (GDPR), er: 
"Haus an Wolfsbach" ejer: Dirk Willy de Weerd 

Dine rettigheder som registreret 

Du kan til enhver tid udøve følgende rettigheder ved hjælp af kontaktoplysningerne til vores 
databeskyttelsesansvarlige: 

• Oplysninger om dine data lagret af os og deres behandling (art. 15 GDPR), 
• Korrektion af forkerte personoplysninger (art. 16 GDPR), 
• Sletning af dine data lagret af os (art. 17 i GDPR), 
• Begrænsning af databehandling, hvis vi endnu ikke har lov til at slette dine data 
på grund af juridiske forpligtelser (art. 18 i GDPR), 
• Indsigelse mod vores databehandling (art. 21 GDPR) og 

• Dataportabilitet, forudsat at du har givet samtykke til databehandlingen eller 
har indgået en kontrakt med os (art. 20 GDPR). 

Hvis du har givet os dit samtykke, kan du når som helst tilbagekalde det med virkning for 
fremtiden. 
Du kan når som helst kontakte en tilsynsmyndighed med en klage, f.eks. B. til den ansvarlige 
tilsynsmyndighed i den føderale stat på dit opholdssted eller til den myndighed, der er 
ansvarlig for os som det ansvarlige organ. 
En liste over tilsynsmyndigheder (for det ikke-offentlige område) med adresser kan findes på: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html . 

Indsamling af generel information, når du besøger vores 
hjemmeside 

Type og formål med behandlingen: 
Når du går ind på vores hjemmeside, dvs. hvis du ikke registrerer eller på anden måde 
indsender oplysninger, registreres oplysninger af generel karakter automatisk. Disse 
oplysninger (serverlogfiler) inkluderer typen af webbrowser, det anvendte operativsystem, din 
internetudbyderes domænenavn, din IP-adresse og lignende. 
De behandles især til følgende formål: 

• Sikring af en problemfri forbindelse til webstedet, 



• Sikrer problemfri brug af vores hjemmeside, 
• Evaluering af systemsikkerhed og stabilitet samt 
• for at optimere vores hjemmeside.  

Vi bruger ikke dine data til at drage konklusioner om dig personligt. Oplysninger af denne 
type kan evalueres statistisk anonymt af os for at optimere vores websted og teknologien bag 
det. 

Retsgrundlag og legitim interesse: 
Behandlingen sker i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 lit . f GDPR baseret på vores 
legitime interesse i at forbedre stabiliteten og funktionaliteten på vores websted. 

Modtager: 
Modtagerne af dataene kan være tekniske tjenesteudbydere, der fungerer som processorer til 
drift og vedligeholdelse af vores websted. 

Tredjelandsoverførsel: 
De indsamlede data kan overføres til følgende tredjelande:  
Ingen 
Følgende databeskyttelsesgarantier findes:  

Opbevaringsperiode: 
Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige i forbindelse med undersøgelsen. For 
de data, der bruges til at levere webstedet, er dette generelt tilfældet, når den respektive 
session er afsluttet. 

Forudsætning krævet eller påkrævet: 
Levering af ovennævnte personoplysninger er ikke påkrævet i henhold til lov eller kontrakt. 
Uden IP-adressen kan vores websides service og funktionalitet imidlertid ikke garanteres. 
Derudover er individuelle tjenester muligvis ikke tilgængelige eller begrænset. Af denne 
grund er ingen modsigelse mulig. 

Nyhedsbrev 

Type og formål med behandlingen: 
Til levering af vores nyhedsbrev indsamler vi personlige data, der overføres til os via en 
inputmaske. 
Vi har brug for en gyldig e-mail-adresse for effektiv registrering. For at kontrollere, at 
registreringen faktisk foretages af ejeren af en e-mail-adresse, bruger vi proceduren "dobbelt 
tilvalg ". Til dette formål logger vi registreringen til nyhedsbrevet, afsendelsen af en 
bekræftelses-e-mail og modtagelsen af det anmodede svar. Yderligere data indsamles ikke. 

Retsgrundlag: 
På grundlag af dit udtrykkeligt givet samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR), sender vi jævnligt 
vores nyhedsbrev eller sammenlignelige oplysninger via e-mail til den e-mail-adresse, du har 
angivet. 
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til lagring af dine personlige data og deres 
anvendelse til at sende nyhedsbrevet med virkning for fremtiden. Der er et tilsvarende link i 
hvert nyhedsbrev. Du kan også til enhver tid afmelde dig direkte på dette websted eller 



informere os om din tilbagekaldelse ved hjælp af kontaktmuligheden, der er angivet i 
slutningen af denne databeskyttelsesmeddelelse. 

Modtager: 
Modtagerne af dataene kan være kontraktbehandlere. 

Tredjelandsoverførsel: 
De indsamlede data kan overføres til følgende tredjelande:  
Ingen 
Følgende databeskyttelsesgarantier findes:  
Afgørelse om tilstrækkelighed fra EU-Kommissionen 

Opbevaringsperiode: 
Dataene behandles kun i denne sammenhæng, så længe det tilsvarende samtykke foreligger. 
Derefter slettes de. 

Forudsætning krævet eller påkrævet: 
Levering af dine personlige data er frivillig og er udelukkende baseret på dit samtykke. 
Desværre kan vi ikke sende dig vores nyhedsbrev uden dit samtykke. 

Tilbagekaldelse af samtykke: 
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til lagring af dine personlige data og deres 
anvendelse til at sende nyhedsbrevet med virkning for fremtiden. Annullering kan rekvireres 
via linket i hver e-mail eller fra nedenstående databeskyttelsesofficer eller den person, der er 
ansvarlig for databeskyttelse. 

Kontaktformular 

Type og formål med behandlingen: 
De data, du indtaster, gemmes med henblik på individuel kommunikation med dig. For at gøre 
dette skal du angive en gyldig e-mail-adresse og dit navn. Dette bruges til at tildele 
anmodningen og derefter besvare den. Specifikationen af yderligere data er valgfri. 

Retsgrundlag: 
Behandlingen af de data indtastet i kontakt finder sted på grundlag af en legitim interesse (art. 
6, stk. 1 lit . DSGVO f). 
Ved at give kontaktformularen vil vi gerne gøre det let for dig at kontakte os. De oplysninger, 
du giver, gemmes med henblik på behandling af anmodningen og til mulige 
opfølgningsspørgsmål. 
Medmindre du kontakte os for at bede om et tilbud, behandling af de data, der er indtastet i 
kontakt finder sted for gennemførelsen af forud for kontrakt foranstaltninger (art. 6, stk. 1 lit . 
B DSGVO). 

Modtager: 
Modtagerne af dataene kan være kontraktbehandlere. 

Tredjelandsoverførsel: 
De indsamlede data kan overføres til følgende tredjelande:  
Ingen 



Følgende databeskyttelsesgarantier findes:  

Opbevaringsperiode: 
Data slettes senest 6 måneder efter behandling af anmodningen. 
Hvis der er et kontraktforhold, er vi underlagt de lovbestemte opbevaringsperioder i henhold 
til den tyske handelsret og sletter dine data, når disse perioder er udløbet.  

Forudsætning krævet eller påkrævet: 
Levering af dine personlige data er frivillig. Vi kan dog kun behandle din anmodning, hvis du 
giver os dit navn, din e-mail-adresse og årsagen til anmodningen. 

Brug af Google Analytics 

Hvis du har givet dit samtykke, bruger dette websted Google Analytics, en 
webanalysetjeneste leveret af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043 USA (herefter: "Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", dvs. tekstfiler, 
der er gemt på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De 
oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en 
Google-server i USA og gemmes der. På grund af aktivering af IP-anonymisering på dette 
websted vil din IP-adresse imidlertid blive forkortet på forhånd af Google inden for EU-
medlemslande eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse overføres kun til en Google-server i USA og 
afkortes der i undtagelsestilfælde. IP-adressen, der overføres af din browser som en del af 
Google Analytics, flettes ikke med andre Google-data. 
Du kan finde flere oplysninger om brugsbetingelser og databeskyttelse på 
https://www.google.com/analytics/terms/de.html og på https://policies.google.com/?hl=de . 
På vegne af operatøren af dette websted bruger Google disse oplysninger til at evaluere din 
brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og for at give 
webstedsoperatøren andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug.  
De data, der sendes af os og linkes til cookies, bruger-id'er (f.eks. Bruger-id) eller reklame-
id'er slettes automatisk efter 14 måneder. Sletning af data, hvis opbevaringsperiode er udløbet, 
finder sted automatisk en gang om måneden. 

Tilbagekaldelse af samtykke: 
Du kan stoppe med at spore via Google Analytics på vores websted ved at klikke på dette link 
. En opt- out-cookie installeres på din enhed. Dette forhindrer Google Analytics i at indsamle 
data til dette websted og til denne browser i fremtiden, så længe cookien forbliver installeret i 
din browser. 
Du kan også forhindre opbevaring af cookies ved at indstille din browsersoftware i 
overensstemmelse hermed; dog vil vi gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan 
bruge alle funktionerne på dette websted i fuldt omfang. 
Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien og relaterer til 
din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) og i at behandle disse data fra Google ved at 
downloade browser-plug-in, der er tilgængeligt under følgende link og installer: Browser-
tilføjelse for at deaktivere Google Analytics . 

Brug af Google Maps 

Vi bruger Google Maps på dette websted. Google Maps drives af Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende benævnt "Google"). 



Dette giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden og gør det 
nemt for dig at bruge kortfunktionen.  
Du kan finde flere oplysninger om databehandling fra Google i Googles 
databeskyttelsesoplysninger: https://policies.google.com/privacy . Der kan du også ændre dine 
personlige databeskyttelsesindstillinger i databeskyttelsescentret. 
Du kan finde detaljerede instruktioner til styring af dine egne data i forbindelse med Google-
produkter her: https://www.dataliberation.org 
Når du besøger webstedet, modtager Google oplysninger om, at du har fået adgang til den 
tilsvarende underside af vores websted. Dette finder sted uanset om Google leverer en 
brugerkonto, som du er logget ind på, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er 
logget ind på Google, tildeles dine data direkte til din konto. 
Hvis du ikke vil have opgaven i din Google-profil, skal du logge ud af Google, før du 
aktiverer knappen. Google gemmer dine data som en brugerprofil og bruger dem til reklame, 
markedsundersøgelser og / eller behovsbaseret design af sine websteder. En sådan evaluering 
finder især sted (også for brugere, der ikke er logget ind) for at levere behovsbaseret reklame 
og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores 
hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, selvom 
du skal kontakte Google for at udøve denne ret. 

Tilbagekaldelse af samtykke: 
Udbyderen tilbyder i øjeblikket ingen mulighed for simpel fravalg eller blokering af 
datatransmission. Hvis du vil forhindre sporing af dine aktiviteter på vores websted, skal du 
tilbagekalde Cookie- samtykkeværktøjet dit samtykke til den tilsvarende cookiekategori eller 
alle teknisk unødvendige cookies og dataoverførsler. I dette tilfælde kan du dog muligvis ikke 
bruge vores websted eller kun i begrænset omfang. 

Indlejrede YouTube-videoer 

Vi integrerer YouTube-videoer på vores hjemmeside. Operatøren af de tilsvarende plugins er 
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (i det følgende "YouTube"). 
YouTube, LLC er et datterselskab af Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy , Mountain 
View, CA 94043, USA (i det følgende benævnt "Google"). Når du besøger en side med 
YouTube-plug-in, oprettes der en forbindelse til YouTube-servere. YouTube får at vide, 
hvilke sider du besøger. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, kan YouTube tildele 
dig din surfingadfærd personligt. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-
konto på forhånd.  
Hvis en YouTube-video startes, bruger udbyderen cookies, der indsamler oplysninger om 
brugeradfærd.  
Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamling og dets behandling 
af YouTube kan findes i udbyderens databeskyttelseserklæringer, hvor du også finder 
yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at 
beskytte dit privatliv ( https://policies.google.com/privacy ) . 

Tilbagekaldelse af samtykke: 
Udbyderen tilbyder i øjeblikket ingen mulighed for simpel fravalg eller blokering af 
datatransmission. Hvis du vil forhindre sporing af dine aktiviteter på vores websted, skal du 
tilbagekalde Cookie- samtykkeværktøjet dit samtykke til den tilsvarende cookiekategori eller 
alle teknisk unødvendige cookies og dataoverførsler. I dette tilfælde kan du dog muligvis ikke 
bruge vores websted eller kun i begrænset omfang. 



SSL-kryptering 

For at beskytte sikkerheden af dine data under transmission bruger vi avancerede 
krypteringsmetoder (f.eks. SSL) over HTTPS. 

 

Oplysninger om din ret til indsigelse i henhold til artikel 21 
i GDPR 

Ret til indsigelse fra sag til sag 
Du har ret, med begrundelse i netop din situation til enhver tid med behandling af 
personoplysninger vedrørende Dem, i kraft af art. 6, stk. 1 lit . f GDPR (databehandling på 
grundlag af en interesseafvejning) finder sted for at indgive en indsigelse dette gælder også 
for profilering baseret på denne bestemmelse i henhold til artikel 4 nr. 4 i GDPR. 
Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine personlige data, medmindre vi kan 
bevise tvingende legitime grunde til behandling, der opvejer dine interesser, rettigheder og 
friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav. 

Modtager af en indsigelse 
Dirk Willy de Weerd 

 

Ændring af vores databeskyttelsesbestemmelser 

Vi forbeholder os ret til at tilpasse denne databeskyttelseserklæring, så den altid overholder 
gældende lovkrav eller til at implementere ændringer i vores tjenester i 
databeskyttelseserklæringen, f.eks. Når der introduceres nye tjenester. Den nye 
databeskyttelseserklæring gælder derefter for dit næste besøg. 

Spørgsmål til databeskyttelsesofficeren 

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, bedes du skrive os en e-mail eller kontakte den 
person, der er ansvarlig for databeskyttelse i vores organisation direkte: 
Databeskyttelseserklæringen blev oprettet ved hjælp af activeMind AG . 
 


