
Databeskyttelseserklæring for SAIER Management 

GmbH 

Saier Management sætter pris på dit besøg på vores website samt for din 

interesse for vores virksomhed. Vi tager beskyttelsen af dine private data 

alvorligt, og vi vil gerne have at du føler dig godt tilpas når du besøger vores 

internetsider. 

 

Ansvarlig i henhold til Grundforordningen om databeskyttelse ("GDPR") er: 

SAIER Management GmbH 

Reutiner Straße 7 

72275 Alpirsbach 

Tyskland 

E-mail: info@saier-web.de 

Handelsregister: AG Stuttgart, HRB 430629 

Direktør: Hanns-Ulrich Saier, Tom Saier 

 

Ansvarlig for databeskyttelse: 

SchindhelmPfisterer & Kollegen GbR Rechtsanwälte 

Weiherstraße 2-4 

75173 Pforzheim 

Tyskland 

Tlf.: +49 7231 9254 0 

Fax: +49 7231 9254 22 

E-mail: datenschutz@rae-sp.de 

 

Personfølsomme oplysninger: 

Med personfølsomme oplysninger forstås informationer, som er tildelt eller kan 

tildeles til din person. Herunder hører for eksempel dit navn, din adresse, dit 

telefonnummer og din e-mailadresse. 

 

Indsamlig og behandling af dine personfølsomme oplysninger: 

Ved indlæsning af vores website fremsendes automatisk informationer fra den 

anvendte browser på din terminal til serveren for vores website. Disse 

informationer gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil. Følgende informationer 

registreres dermed uden din medvirken og gemmes indtil de slettes 

automatisk: 

 IP-adresse for den anmodende computer, 
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 dato og klokkeslæt for adgangen, 

 navn og URL på den indlæste fil, 

 website, som adgangen finder sted fra (Referrer-URL), 

 anvendt browser og i givet fald operativsystemet på din computer 

samt navnet på din Access provider. 

De nævnte data behandles af os til de følgende formål: 

 Garanti for en problemfri oprettelse af forbindelse til websitet, 

 garanti for en komfortabel brug af vores website, 

 evaluering af systemsikkerheden- og stabiliteten samt 

 til yderligere administrative formål. 

Det retslige grundlag for databehandlingen er Art. 6 Afsn. 1 S. 1 Punkt. f i 

GDPR. Vore berettigede interesse følger ud fra de ovenfor nævnte formål for 

dataindsamling. Vi anvender under ingen omstændigheder de indsamlede 

data til det formål at drage følgeslutninger om din person. 

Derudover anvender vi cookies samt analysetjenester ved et besøg på vores 

website. Du finder nærmere forklaringer om dette efterfølgende i denne 

databeskyttelseserklæring. 

 

Anvendelse og videregivelse af personfølsomme oplysninger samt 

formålsbegrænsning: 

En opretholdelse af personlige rettigheder hos kunder, forretningspartnere, 

ansøgere og medarbejdere er et udtrykkeligt mål for os. Saier Management 

bruger kun dine personfølsomme oplysninger til formål for teknisk 

administration af websiderne, til kundeadministration, til rundspørger i 

forbindelse med produkter og til marketing i det til enhver tid påkrævede 

omfang, og de kan i givet fald videregives inden for Saier-Gruppen. En 

videregivelse til tredjepart finder ikke sted, undtaget såfremt det er 

nødvendigt for gennemførsel af en aftale hhv. hvis vi er retsligt forpligtet til 

dette eller du på forhånd har givet os dit samtykke til dette. 

 

Det retslige grundlag for behandlingen: 

For så vidt du har givet os et samtykke til behandlingen af dine 

personfølsomme oplysninger, udgør dette det retslige grundlag for 

behandlingen (Art. 6 Afsn. 1 Punkt. a) i GDPR). 

Ved en behandling af personfølsomme oplysninger til formål for indgåelsen 

eller opfyldelsen af en aftale med dig er Art. 6 Afsn. 1 Punkt. b) i GDPR det 

retslige grundlag. 

For så vidt behandlingen af dine personfølsomme oplysninger er påkrævet for 

en opfyldelse af vores retslige forpligtelser, (f.eks. opbevaring af data), er vi 

bemyndiget til dette i henhold til Art. 6 Afsn. 1 Punkt. c) i GDPR. 



Derudover behandler vi personfølsomme oplysninger med det formål at 

varetage vores berettigede interesser samt interesser hos tredjepart i henhold 

til Art. 6 Afsn. 1 Punkt. f) i GDPR. Opretholdelsen af funktionsdygtigheden på 

vores IT-systemer, men også markedsføringen af egne og fremmede 

produkter og tjenesteydelser og det retsligt påbudte dokumentation af 

forretningskontakter udgør sådanne berettigede interesser. 

Vi anvender under ingen omstændigheder de indsamlede data til det formål 

at drage følgeslutninger om din person. 

 

Ansøgningsdata: 

Dine data, der er formidlet til Saier Management til ansøgningsmæssige 

formål, er derudover underlagt særlige forholdsregler: 

 Ved et afslag på din ansøgning gemmer de dine data af retslige 

årsager i maksimalt 6 måneder efter afslutning af ansøgningsprocessen. 

 Ansøgeren har ret til information, ændring samt sletning hhv. spærring 

af de gemte data om ham eller hende. 

 Hvis en sletning af retslige årsager (opbevaringsfrister) ikke kan 

foretages, vil dine data blive spærret for videre behandling. Disse data 

slettes, når opbevaringsfristen udløber. 

I forbindelse med din ansøgning behandles følgende personfølsomme 

oplysninger: Tiltale, titel, efternavn, fornavn, vej og husnummer, postnummer 

og by, e-mailadresse, telefon-/mobilnummer, skrivelse samt ansøgningsbilag. 

En sletning af dine data finder sted højst 6 måneder efter afslutningen af 

ansøgningsprocessen. Hvis der indgås en kontrakt som følge af din ansøgning, 

registreres disse data i personalejournalerne. 

 

Kontaktmulighed: 

Vi tilbyder dig på vores side mulighed for at komme i forbindelse med os via 

e-mail og/eller via en kontaktformular. I dette tilfælde gemmes brugerens 

angivelser til formål for en behandling af hans eller hendes henvendelse. En 

videregivelse til tredjepart finder ikke sted. Ved brug af kontaktformularen er 

en angivelse af navn samt en gyldig e-mailadresse påkrævet,så vi ved hvem 

forespørgslen stammer fra og kan svare på denne. En sammenligning af de 

dermed indsamlede data med data, der muligvis er indsamlet via andre 

komponenter på vores side, finder ikke sted. 

Databehandlingen til formål for kontakt med os finder sted ifølge Art. 6 Afsn. 1 

Punkt. a) i GDPR på baggrund af dit frivilligt afgivne samtykke. 

De personfølsomme oplysninger, der indsamles af os til anvendelsen af 

kontaktformularen slettes automatisk efter behandlingen af din forespørgsel. 

 



Cookies: 

Saier Management anvender cookies for at følge brugerens præferencer og 

dermed kunne udforme website optimalt i denne henseende. Cookies er små 

filer, der indsættes på din harddisk. Dette gør det muligt at lette navigationen 

og skabe en højere grad af brugervenlighed på et website. Cookies hjælper 

os ligeledes ved identifikation af særligt populære områder i vores 

internettilbud. Således kan vi afstemme indhold på vores internetsider 

målrettet til dine behov og dermed forbedre vores tilbud til dig. Cookies kan 

anvendes til at fastsætte om der allerede har været kommunikation fra din 

computer til vores sider. Det er kun denne cookie på din computer, der 

identificeres. Personfølsomme cookies kan således gemmes i cookies, hvis du 

har givet dit samtykke, f.eks. for at lette en beskyttet online adgang, så du 

som bruger ikke skal indtaste dit bruger-ID og password igen. 

Du kan naturligvis også se websitet for Saier Management uden cookies. De 

fleste browsere accepterer cookies automatisk. Du kan dog forhindre 

lagringen af cookies på din harddisk, ved at du vælger "Afvis cookies" i dine 

browserindstillinger. På din computer kan du til enhver tid slette allerede 

indsatte cookies. Du kan se hvordan det fungerer i detaljer i vejledningen til 

din browser. Hvis du ikke accepterer cookies. kan dette dog under visse 

omstændigheder føre til funktionsbegrænsninger af vores tilbud. 

 

Webanalyse med Google Analytics: 

Saier Management benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste, som 

drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „Cookies“, tekstfiler, der 

gemmes på din computer og som gør det muligt at analysere din anvendelse 

af websitet. De genererede informationer via denne cookie om din brug af 

websitet for Saier Management overføres som regel til en server hos Google i 

USA og gemmes der. Dette website benytter Google Analytics med 

udvidelsen „gat._anonymizeIP()“, så IP-adresserne kun viderebehandles i 

forkortet form, for at udelukke en direkte reference til enkelte personer. Med 

aktivering af IP-anonymiseringen på dette website, bliver din IP-adresse 

forkortet på forhånd af Google inden for medlemsstater af Den Europæiske 

Union eller i andre kontraherende stater i Det Europæiske Økonomiske 

Fællesskab. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en 

server hos Google i USA og forkortes der. På vegne af ejeren af dette website 

vil Google benytte disse informationer til at analysere din brug af websitet, til 

at sammenstille rapporter over websiteaktiviteterne og til at tilvejebringe 

yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af websitet og 

internetbrugen, over for ejeren af websitet. Den IP-adresse, der formidles af 

din browser i forbindelse med Google Analytics, sammenføres ikke med andre 

data fra Google. Via brugen af websitet for Saier Management erklærer du 



dig indforstået med behandlingen af de indsamlede data om dig af Google 

på den ovenfor beskrevne måde og til det ovenfor nævnte formål. 

Du kan forhindre lagringen af cookies fra Google Analytics via en tilsvarende 

indstilling i din browsersoftware; vi henviser dog til, at du i dette tilfælde i givet 

fald ikke vil kunne udnytte samtlige funktioner på dette website i fuldt 

omfang. Du kan derudover forhindre registreringen af de data, der genereres 

i forhold til denne cookie og til din brug af websitet (inkl. din IP-adresse) til 

Google samt behandlingen af disse data via Google fremadrettet, ved at du 

downloader og installerer det tilgængelige Browser Plug-In på det følgende 

link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

Google AdWords og Google Conversion-Tracking: 

Dette website anvender Google AdWords. AdWords er et online 

annonceringsprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). 

I forbindelse med Google AdWords bruger vi den såkaldte Conversion-

Tracking. Hvis du klikker på en annonce, der er indsat af Google, indsættes en 

cookie til Conversion-Tracking. Ved cookies drejer det sig om små tekstfiler, 

der indsættes på internetbrowseren på brugerens computer. Besøger 

brugeren bestemte sider på dette website, kan Google og vi se, at brugeren 

har klikket på annoncen og er videreledt til denne side. 

Hver enkelt Google AdWords-kunde får en anden cookie. Disse cookies kan 

ikke spores via AdWords-kundernes websites. De indhentede informationer 

ved hjælp af Conversion-cookies bruges til at udarbejde Conversion-

statistikker for AdWords-kunder, der har valgt at bruge Conversion-Tracking. 

Kunderne får viden om de samlede antal brugere, der har klikket på deres 

annonce og er blevet videreledt til en side, der er forsynet med en 

Conversion-Tracking-Tag. De modtager dog ingen informationer, hvormed 

brugere kan identificeres personligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i Tracking, 

kan du gøre indsigelse mod denne brug, ved nemt at deaktivere cookien for 

Google Conversion-Tracking via din internetbrowser. Du vil således ikke blive 

registreret i Conversion-Tracking-statistikkerne. 

Lagringen af “Conversion-Cookies” finder sted på grundlag af Art. 6 Afsn. 1 

Punkt. f) i GDPR. Saier Management har en berettiget interesse i analysen af 

brugeradfærden, for både at optimere sit webtilbud og sin annoncering. 

Du finder ydeligere informationer om Google AdWords og Google 

Conversion-Tracking i Googles bestemmelser for databeskyttelse: 

https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Du kan indstille din browser således, at du informeres om indsættelsen af 

cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, afvise modtagelsen af 
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cookies i bestemte tilfælde eller generelt samt aktivere automatisk sletning af 

disse cookies, når browseren lukkes. Ved deaktivering af cookies kan 

funktionaliteten på dette website være begrænset. 

 

Plug-ins og Tools: 

YouTube 

Vores website bruger plug-ins fra siden YouTube, der drives af Google. Ejeren 

af siderne er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 

Hvis du besøger en af vores sider, der er udstyret med en YouTube plug-in, 

oprettes en forbindelse til YouTubes servere. Derved meddeleles det til 

YouTube-serveren, hvilke af vores sider, du har besøgt. 

Når du er logget ind på din YouTube-konto, gør du det muligt for YouTube at 

tildele din surfing-adfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre 

dette ved at logge ud af din YouTube-konto. 

Brugen af YouTube finder sted grundet interessen for en tilsvarende visning af 

vores online tilbud. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til Art. 6 Afsn. 

1 Punkt. f) i GDPR. 

Du finder yderligere informationer om omgangen med brugerdata i YouTubes 

databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Vimeo 

Vi bruger udbyderen Vimeo til integrering af videoer. Vimeo drives af Vimeo, 

LLC med hovedsæde på 555 West 18th Street, New York, New York 10011, 

USA. 

På nogle af vores sider anvender vi plug-ins fra udbyderen Vimeo. Når du 

indlæser internetsider på vores site, der er udstyret med en sådan plug-in, 

oprettes en forbindelse til Vimeos servere og derved afspilles denne plug-in. 

Herved formidles det til Vimeo-serveren, hvilke af vores internetsider, du har 

besøgt. Er du herved logget ind som medlem hos Vimeo, ildeler Vimeo denne 

information til din personlige brugerkonto. Ved brug af plug-ins som f.eks. et 

klik på startknappen til en video, tildeles denne information ligeledes til din 

brugerkonto. Du kan forhindre denne tildeling ved at logge dig ud af din 

Vimeo-brugerkonto før brugen af vores internetside og ved at slette de 

tilhørende cookies fra Vimeo. 

Brugen af Vimeo finder sted grundet interessen for en tilsvarende visning af 

vores online tilbud. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til Art. 6 Afsn. 

1 Punkt. f) i GDPR. 

Du finder yderligere informationer om databehandling og henvisninger til 

databeskyttelse af Vimeo på https://vimeo.com/privacy. 
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MyFonts skrifttype: 

Designet af vores website anvender til en ensartet præsentation af vores 

website også eksterne skrifttyper, som er leveret af virksomheden MyFonts Inc. 

(Monotype Imagine Holdings Inc.), 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, 

USA (i det følgende: MyFonts). Ved hentning af en side indlæser din browser 

de påkrævede webfonts i din browsercache for at vise tekster og skrifttyper 

korrekt. 

Til dette formål skal den browser, som du anvender, oprette forbindelse til 

serverne hos MyFonts. Herigennem opnår MyFonts kendskab til at vores 

website er hentet via din IP-adresse. Desuden formidles i givet fald yderligere 

informationer (f.eks. navn på den hentede webside, dato og klokkeslæt for 

anmodningen, typen af anvendt browser) til MyFonts. For at forhindre MyFonts 

udførsel af JavaScript-koder, kan du deaktivere JavaScript i din browser eller 

installere en JavaScript-blocker (f.eks. https://www.noscript.net eller 

https://www.ghostery.com). Brugen af MyFonts finder sted grundet interessen 

for en ensartet og attraktiv visning af vores online tilbud. Dette udgør en 

berettiget interesse i henhold til Art. 6 Afsn. 1 Punkt. f) i GDPR. 

Hvis din browser ikke understøtter MyFonts, bruges en standardskrifttype af din 

computer. 

Du finder uddybende informationer om databeskyttelse hos MyFonts på det 

følgende link: https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy 

 

Sikkerhed: 

Saier Management anvender tekniske og organisatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte de data, der administreres af os, 

mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod adgang fra uberettigede 

personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i 

overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Vores medarbejdere er 

forpligtet til datafortrolighed. 

Af sikkerhedsmæssige årsager og for beskyttelse af overførslen af fortroligt 

indhold anvender vi på vores websites en SSL- hhv. TLS-kryptering i forbindelse 

med det til enhver tid højeste krypteringsniveau, der understøttes af din 

browser. Som regel drejer det sig her om en 256-bit kryptering. Såfremt din 

browser ikke understøtter en 256-bit kryptering, benytter vi os i stedet af en 

128-bit v3-teknologi. Hvorvidt den enkelte side i vores internetpræsentation 

overføres krypteret, kan du se via den lukkede visning af nøgle- eller 

låsesymbolet i den nederste statusbjælke i din browser. 

 

Links til andre websites: 

Vores website indeholder links til andre websites. Links til eksterne websites 

kontrolleres af os før linkningen. Vi har dog ingen indflydelse på deres indhold 
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og på om deres ejere overholder bestemmelserne fo databeskyttelse. Derfor 

kan vi ikke garantere for dette fremmede indhold. Ved kendskab til 

krænkelser eller lovovertrædelser, vil vi omgående fjerne de tilhørende links. 

 

Rettigheder for registrerede personer: 

Som person, der er berørt af databehandlingen har du retten til oplysning 

(Art. 15 i GDPR), berigtigelse (Art. 16 i GDPR), sletning af data (Art. 17 i GDPR), 

begrænsning af behandlingen (Art. 18 i GDPR) samt dataportabilitet (Art. 20 i 

GDPR). 

Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personfølsomme 

oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket. 

Retmæssigheden af behandlingen af dine personfølsomme oplysninger indtil 

en tilbagekaldelse berøres ikke af denne tilbagekaldelse. Ligeledes uberørt 

forbliver en videre behandling af disse data på grund af et andet retsligt 

grundlag, for eksempel til opfyldelse af retslige forpligtelser (jf. afsnittet "retslige 

grundlag for behandlingen"). 

 

Ret til indsigelse: 

Du har, af årsager, der gives ud fra din særlige situation, til enhver tid ret til at 

gøre indsigelse mod behandlingen af personfølsomme oplysninger, der 

vedører dig, og som finder sted på baggrund af Art. 6 Afsn. 1 e) i GDPR 

(databehandling i offentlighedens interesse) eller Art. 6 Afsn. 1 f) i GDPR 

(databehandling på grundlag af en interesseafvejning). Gør du indsigelse, vil 

vi kun behandle dine personfølsomme oplysninger yderligere, såfremt vi kan 

påvise tvingende berettigede årsager til dette, som vejer tungere end dine 

rettigheder og din frihed, eller for så vidt behandlingen bruges til 

fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retslige krav. 

Vi beder dig så vidt muligt om at rette dine krav eller erklæringer til 

nedenstående kontaktadresse: datenschutz@rae-sp.de 

Hvis du mener at behandlingen af dine personfølsomme oplysninger 

overtræder lovfæstede forskrifter, har du ret til at klage til en ansvarlig 

tilsynsmyndighed for databeskyttelse (Art. 77 i GDPR): https://www.baden-

wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde 

 

 

Status: Maj 2018 
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