
HP Inc. Fortrolighedserklæring 

HP respekterer beskyttelsen af dine personlige oplysninger 

HP og dets datterselskaber respekterer beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Denne 

fortrolighedserklæring informerer om vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger og 

om de valg, du kan træffe om, hvordan oplysninger om dig og din online-aktivitet indsamles, og 

hvordan disse oplysninger anvendes af HP. Nærværende erklæring er let tilgængelig på vores 

HP.com-websted og nederst på hver HP-webside. 

 

HP er stiftende sponsor for Council of Better Business Bureau's BBB Online Privacy Program og 

er en BBB-akkrediteret forretningsvirksomhed. HP's praksis for beskyttelse af personlige 

oplysninger opfylder kravene i BBB's kodeks for forretningsmetoder, og vi er stolte over at 

kunne fremvise BBB-seglet.  

 

 

 

I udviklingen af HP’s beskyttelse af personlige oplysninger og standarder respekterer vi og tager 

højde for de overordnede principper og rammer verden over, herunder OECD's retningslinjer om 

beskyttelse af privatlivets fred og grænseoverskridende overførsel af personoplysninger (OECD 

Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows), EU-direktiv 95/46/EF, APEC's 

aftale om bedre beskyttelse af personoplysninger og Madrid-erklæringen om internationale 

standarder for at beskytte personlige oplysninger. 

 

HP overholder det amerikanske og europæiske Safe Harbor-rammeaftale og den amerikanske og 

schweiziske Safe Harbor-rammeaftale som angivet af det amerikanske handelsministerium 

vedrørende indsamling, brug og bevaring af personlige oplysninger fra medlemslande af den 

Europæiske Union og Schweiz. HP har via certificering forpligtet sig til at overholde 

principperne om fortrolighed i Safe Harbor i forhold til meddelelse, valg, overførsel af data, 

sikkerhed, dataintegritet, adgang og håndhævelse. Du kan få mere at vide om Safe Harbor-

programmet og se HP's certificering på http://www.export.gov/safeharbor/ . HP har også 

etableret et sæt bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules, forkortet BCR), som er 

blevet godkendt af de fleste myndigheder for beskyttelse af personoplysninger i Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz gældende fra juni 2015. Med BCR-reglerne sikres 
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det, at personoplysninger fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er tilstrækkeligt 

beskyttet, når de behandles af HP’s globale forretningsenheder. 

 

I overensstemmelse med Safe Harbor-principperne og BCR-kravene forpligter HP sig til at løse 

klager over beskyttelsen af dine personlige oplysninger samt vores indsamling eller brug af dem. 

HP forpligter sig desuden til at henvise uløste klager over privatlivets fred fra EU-borgere eller 

fastboende udlændinge vedrørende overførslen af deres personlige data til en uvildig 

tvistbilæggelsesinstans, nemlig BBB EU Safe Harbor, som drives af BBB-rådet, i henhold til 

Safe Harbor-principperne. Hvis du ikke modtager en indrømmelse på din klage i rette tid, eller 

hvis HP ikke på tilfredsstillende vis behandler din klage, kan du kontakte BBB EU Safe Harbor 

på: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints . 

 

HP har modtaget TRUSTes APEC Privacy Seal, som tilkendegiver, at denne erklæring om 

beskyttelse af personlige oplysninger og vores politikker er blevet gennemgået med henblik på 

overensstemmelse med TRUSTe-programmet, der kan ses på godkendelsessiden ved at klikke på 

TRUSTe-mærket. 

HP's brug af personlige oplysninger, som beskrevet i denne erklæring, er i overensstemmelse 

med APEC Cross Border Privacy Rules-systemet, hvilket inkluderer gennemskuelighed, 

ansvarlighed og valgfrihed i forbindelse med indsamling og brug af personlige oplysninger. 

CBPR-certificering dækker ikke oplysninger, der indsamles via software, som kan downloades, 

eller på platforme, der tilhører tredjeparter. 

 

Hvis du har uafklarede spørgsmål, der vedrører HP's APEC-certificering, f.eks. beskyttelse af 

personlige oplysninger eller brug af data, kan du kontakte TRUSTe  
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 Ændringer til nærværende erklæring  

 Sådan kontakter du os  

Sådan anvender HP automatiske dataindsamlingsværktøjer: 

 Cookies  

 Webbeacons  

 Integrerede weblink  

 HP-reklamer på tredjepartswebsteder  

 

1. Omfanget af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger 

HP er en global organisation med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og 

tekniske systemer, der overskrider landegrænser. Denne erklæring om beskyttelse af personlige 

oplysninger gælder for alle websteder, domæner, tjenester, programmer og produkter, som ejes 

af HP eller deres helejede datterselskaber ("HP-websteder eller -tjenester"), med undtagelse af 

tilfælde, hvor politikken for eller en erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for 

bestemte HP-programmer, -produkter eller -tjenester erstatter eller supplerer denne erklæring om 

beskyttelse af personlige oplysninger. 

 

Hyperlinks til websteder uden for HP 

HP-websteder eller -tjenester kan - for en nemheds skyld og for at give dig adgang til 

oplysninger - indeholde link til programmer, produkter eller tjenester fra tredjepart. Hvis du 

klikker på disse link, forlader du HP's websted. HP har ingen kontrol over sådanne websteder fra 

tredjepart eller deres processer for beskyttelse af personlige oplysninger, som muligvis er 

forskellig fra HP's processer. Vi indestår ikke for og fremsætter ingen erklæringer mht. 

websteder fra tredjepart. De personlige data, du vælger at indgive, eller som indsamles fra 

tredjemands side, er ikke omfattet af HP's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi 

opfordrer dig til at gennemgå politikkerne for beskyttelse af personlige oplysninger for alle de 

steder, du har noget at gøre med, inden du tillader indsamling og brug af dine personlige 

oplysninger. 

 

Vi kan også levere sociale mediefunktioner, som gør det muligt for dig at dele oplysninger med 

dine sociale netværk og interagere med HP på forskellige sociale medienetværk. Din brug af 

disse funktioner kan medføre en indsamling eller deling af oplysninger om dig, afhængigt af 

funktionen. Vi opfordrer dig til at gennemgå politikkerne og indstillingerne for beskyttelse af 

personlige oplysninger på de sociale mediewebsteder, som du bruger, for at være sikker på, at du 

forstår, hvilke oplysninger der muligvis indsamles, bruges og deles af de pågældende websteder. 
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2. Indsamling af personlige oplysninger 

HP indsamler, eksporterer og bruger personlige oplysninger for at kunne håndtere din relation til 

HP og for at kunne yde dig en bedre service ved at tilpasse din oplevelse af HP. Denne 

indsamling af oplysninger foregår med passende varsel og samtykke samt de nødvendige 

indgivelser til myndighederne for beskyttelse af personoplysninger. 

 

HP indsamler muligvis personoplysninger fra dig i forbindelse med 

 

 produkt- eller tjenesteordrer, aktiveringer og registreringer 

 profiloprettelse og brugerverifikation 

 anmodninger om oplysninger 

 markedsføring eller supportabonnementer 

 deltagelse i konkurrencer eller undersøgelser 

 kreditansøgninger 

 jobansøgninger 

De typer personlige oplysninger, du opgiver til os, kan inkludere: 

 kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse  

 økonomiske oplysninger, såsom kredit-/debetkortnummer eller andre faktureringsoplysninger 

 personnummer og løn 

 andre unikke oplysninger som f.eks. bruger-id'er og adgangskoder, transaktionsoplysninger, 

foretrukne produkter og tjenester, foretrukne kontaktmåder, uddannelsesmæssige og 

arbejdsmæssige baggrund samt jobinteresser 

 I visse tilfælde tilvejebringes dine virksomhedskontaktoplysninger til HP af en udpeget person 

inden for din virksomhed eller foretagende (som f.eks. et medlem af din IT-afdeling) 

Hvis du ansøger om kredit, kan vi bede dig om yderligere personlige oplysninger som f.eks. løn, 

personnummer, bankoplysninger/økonomiske oplysninger og andre oplysninger til at godkende 

dig og fastslå din kreditværdighed. Disse oplysninger anvendes af vores finansielle 

tjenesteudbydere til at evaluere, om kredit skal tilbydes og i hvor stort et omfang. 

 

Hvis du bruger et fortæl-en-ven-program eller lignende på vores websted, beder vi om din vens 

e-mail adresse, brugernavn på sociale medier, mobiltelefonnummer eller andre 

kontaktoplysninger og sender vennen en e-mail, som inviterer ham eller hende til at deltage i 

programmet. 



 

Hvis du sender, kommenterer, angiver interesse eller klage eller deler personlige oplysninger, 

herunder fotografier, med et offentligt forum på et HP-websted, et socialt netværk, en blog eller 

et lignende forum, skal du være opmærksom på, at alle personlige oplysninger, som du 

fremsender, kan blive læst, set, indsamlet eller anvendt af andre brugere af disse forummer og 

kan blive anvendt til at kontakte dig, sende dig uønskede meddelelser eller til formål, som 

hverken du eller HP har kontrol over. HP er ikke ansvarlig for de personlige oplysninger, som du 

vælger at angive i disse forummer. 

 

Udover de oplysninger, du indgiver, indsamler HP muligvis også oplysninger under dit besøg på 

et HP-websted ved anvendelse af et webbaseret program eller vores automatiske 

dataindsamlingsværktøjer, som inkluderer webbeacons, cookies og andre integrerede hyperlinks. 

Disse værktøjer indsamler visse standardoplysninger, som din webbrowser sender til vores 

websted. såsom webbrowsertype og sprog, adgangstider og adressen på det websted, du kom fra, 

før du ankom til et HP-websted. De indsamler muligvis også oplysninger om din IP-adresse, det 

unikke enheds-id, clickstream-adfærden (dvs. de sider, du vises, de link, du klikker på, og andre 

handlinger du tager i forbindelse med HP-websteder) og produktoplysninger. HP anvender 

muligvis også visse af disse automatiske dataindsamlingsværktøjer i forbindelse med visse e-

mail og kommunikation, der sendes fra HP, og indsamler derfor muligvis oplysninger ved brug 

af disse værktøjer, når du åbner e-mailen eller klikker på et link i en e-mail. Der er flere 

oplysninger i Sådan anvender HP automatiske dataindsamlingsværktøjer. 

 

HP indsamler også oplysninger fra offentligt eller kommercielt tilgængelige kilder, de anser for 

troværdige. Sådanne oplysninger kan omfatte dit navn, din adresse, din e-mail-adresse samt dine 

præferencer, interesser, demografiske data og profildata. Oplysningerne, som HP indsamler fra 

de offentlige eller kommercielle kilder, bruges muligvis sammen med de oplysninger, HP 

indsamler, når du besøger HP's websteder. HP kan f.eks. sammenligne de geografiske 

oplysninger indhentet fra kommercielle kilder med IP-adressen indsamlet ved hjælp af de 

automatiske dataindsamlingsværktøjer for at finde ud af dit generelle geografiske område.  

 

Om nødvendigt kan HP også anvende oplysninger leveret af dig eller din arbejdsgiver, sammen 

med oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder samt øvrige online- og offline-kilder, til at 

udføre due diligence-kontrol af forretningsforbindelser som en del af HP’s anti-

korruptionsprogram. 

3. Sådan bruger vi dine oplysninger 

De oplysninger, HP indsamler for at forstå dine behov og interesser, hjælper HP til at levere en 

ensartet og individuelt tilpasset oplevelse. HP kan f.eks. bruge dine oplysninger til at 
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 hjælpe dig med at fuldføre en transaktion eller bestilling 

 forhindre og afsløre sikkerhedstrusler, bedrageri eller anden skadelig virksomhed 

 kommunikere med dig om produkter og tjenester 

 levere og forbedre tjenester og support 

 holde dig ajour med nye tjenester og fordele 

 yde individuelt tilpassede reklametilbud 

 vælge det indhold, du skal informeres om, 

 tilpasse visse HP-websteder til dig personligt 

 måle præstationen af de markedsføringsfremstød, annoncer og websteder, som “drives af” et 

andet selskab på HP's vegne, 

 lade dig deltage i konkurrencer og undersøgelser 

 sætte os i forbindelse med dig vedrørende HP's produkter eller tjenesteydelser. 

 

Vi giver dig mulighed for at vælge dine indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger 

mht. den markedsføringskommunikation, vi sender ud (se Dine valg og valg af indstillinger til 

beskyttelse af personlige oplysninger).  

 

Kreditkortoplysninger bruges udelukkende til betalingshåndtering og bekæmpelse af misbrug. 

Lønoplysninger, personnummer og andre følsomme personlige oplysninger, anvendes ikke for 

noget andet formål af vores finansielle tjenesteudbydere eller HP og lagres ikke længere, end 

hvad der er nødvendigt for at levere tjenesteydelserne, medmindre du beder os om at lagre dine 

kreditkortoplysninger til fremtidige indkøb. 

4. Sådan deler vi dine oplysninger 

HP sælger, lejer eller leaser ikke dine personlige oplysninger ud til andre, med undtagelse af 

hvad der beskrives i nærværende erklæring. HP deler personlige oplysninger på følgende vis: 

 

HP hyrer tjenesteudbydere og leverandører til at håndtere eller understøtte sine erhvervsmæssige 

forhold, levere færdige produkter, tjenesteydelser og kundeløsninger og til at hjælpe HP med 

dets markedsføring og kommunikationsinitiativer. Disse udbydere og leverandører inkluderer 

f.eks. kreditkortbehandlere, udbydere af kundestøtte og live-help, markedsføring, e-mail 

tjenesteudbydere, automatiserede databehandlere og speditører. Leverandører og 

tjenesteudbydere er pålagt ved aftale at holde oplysninger modtaget på vegne af HP fortrolige og 

sikre og til ikke at anvende sådanne oplysninger til noget andet formål end at udføre 

tjenesteydelserne, de leverer på vegne af HP. 
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Fra tid til anden deltager HP i markedsføringsinitiativer med andre selskaber, herunder 

websteder, der “drives af” et andet selskab på HP's vegne. Som del af disse initiativer kan visse 

HP-tjenesteydelser og markedsføringskommunikation blive leveret samtidigt med dem, der 

kommer fra andre selskaber. Visse af disse tjenesteydelser og kommunikation giver dig 

mulighed for at dele personlige oplysninger med både HP og de andre selskaber, der deltager i 

disse initiativer. Du modtager f.eks. muligvis markedsføringskommunikation fra HP og andre 

selskaber eller får muligheden for at udfylde onlineregistrering for softwareprodukter fra flere 

selskaber. Hvis du vælger at give personlige oplysninger udelukkende til HP, deler HP ikke disse 

oplysninger med de andre selskaber, der deltager i det pågældende markedsføringsinitiativ. Hvis 

du vælger at give personlige oplysninger til de andre selskaber, håndteres sådanne personlige 

oplysninger i overensstemmelse med disse selskabers politik for beskyttelse af personlige 

oplysninger.  

 

HP kan overføre dine personlige oplysninger til andre HP-ejede virksomheder i USA eller resten 

af verden. Ved at gå ind på HP's websteder og registrere dig for at få en konto eller tjeneste eller 

på anden måde give os dine personlige oplysninger, giver du os dit samtykke til denne overførsel 

af dine personlige oplysninger. 

 

Bortset fra som angivet i denne erklæring vil HP ikke dele dine personlige oplysninger, du 

oplyser HP, med tredjeparter, der ikke tilhører HP, uden din tilladelse, medmindre det er for at: 

(i) svare på autoriserede anmodninger om oplysninger fra politiet og offentlige instanser, (ii) 

overholde en lov, regulering, vidneindkaldelse eller retskendelse, (iii) undersøge og hjælpe med 

at forhindre sikkerhedstrusler, bedrageri eller anden skadelig virksomhed, (iv) beskytte og 

forsvare HP og dets datterselskaber rettigheder og ejendom, eller (v) beskytte HP's, vores 

ansattes og tredjeparters rettigheder eller personlige sikkerhed på eller brug af HP-ejendom, når 

det er tilladt og på linje med kravene i gældende lov. 

 

Der kan forekomme omstændigheder, det være sig af strategiske eller af andre 

forretningsrelaterede årsager, hvor HP beslutter sig for at sælge, købe, fusionere eller på anden 

vis reorganisere forretninger i visse lande. Sådanne transaktioner kan involvere offentliggørelsen 

af personlige oplysninger til mulige eller faktiske købere, eller at disse oplysninger modtages fra 

sælgere. Det er HP's praksis at søge den passende beskyttelse af oplysninger i disse 

transaktionstyper. 

 

5. Beskyttelse af børns personlige oplysninger 



HP indsamler ikke forsætligt oplysninger fra børn under 13 år, eller 14 i Kina, og målretter ikke 

dens websteder til børn under disse aldre. Vi opfordrer forældre og værger til at tage aktiv del i 

deres børns online og mobile aktiviteter og interesser. 

 

6. Dine valg og valg af indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger  

HP giver dig mulighed for at modtage forskellige oplysninger, som komplementerer vores 

produkter og tjenesteydelser. Du kan abonnere på visse produkt- og tjenestespecifikke 

oplysninger og samtidig vælge at modtage generel kommunikation fra HP. Vi giver dig et valg 

mht. leveringen af generel kommunikation fra HP med post, via e-mail, telefon eller 

mobiltelefon. 

 

Du kan foretage eller ændre dine valg mht. at modtage enten abonnementsoplysninger eller 

generel kommunikation ved dataindsamlingspunktet eller ved brug af andre metoder som anføres 

i følgende afsnit. Denne valgmulighed gælder ikke for kommunikation, som primært har til 

formål at administrere ordreopfyldelse, kontrakter, support, produktrelaterede 

sikkerhedsadvarsler, driveropdatering eller andre administrative og transaktionsrelaterede 

varsler, hvor det primære formål ikke er reklamemæssigt. 

 

Abonnementskommunikationer 

Abonnementskommunikation omfatter e-mail nyhedsbreve, softwareopdateringer, osv., som du 

udtrykkeligt måtte have anmodet om at modtage, eller som du indvilliger i at modtage. Når du 

har anmodet om sådan kommunikation, kan du fravælge at modtage den i fremtiden ved at 

anvende én af følgende metoder: 

 Markér e-mail "fravælg" eller "ophæv abonnement" eller følg fravalgsinstrukserne, som er 

inkluderet i al abonnementskommunikation via e-mail. 

 For at fravælge, at der sendes meddelelser til mobilenheder, skal du svare på meddelelsen med 

ordet “STOP” eller “END”. 

 Vend tilbage til websiden eller websiderne, hvor du oprindeligt registrerede dine indstillinger og 

fulgte fravalgsinstrukserne. Du kan skaffe dig adgang til mange af HP's abonnementer ved at 

besøge websiden Subscriber’s Choice. 

 Skriv til HP Privacy Office. Sørg for at opgive dit navn, din e-mail og postadresse samt 

specifikke relevante oplysninger om de HP-abonnementer, du ikke længere ønsker at modtage. 

Du skal være opmærksom på, at når du fravælger at modtage visse typer 

abonnementskommunikation, kan det påvirke de tjenesteydelser, du har valgt at modtage fra HP, 

hvor accepten af kommunikation er en betingelse for at modtage tjenesteydelserne. 
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HP's generelle kommunikation 

HP's generelle kommunikation giver oplysninger om produkter, tjenesteydelser og/eller support. 

Dette kan omfatte oplysninger om nye produkter, særlige tilbud eller invitationer om at deltage i 

markedsundersøgelser eller overholdelsesvurderinger. 

 

Ofte vil du være i stand til at anvende HP Passport til at angive, om du ønsker at modtage generel 

kommunikation fra HP. HP Passport er en enkel loginfunktion, der lader dig registrere hos HP 

Passport-aktiverede websteder ved at anvende et enkelt bruger id og kodeord, som du selv 

vælger. HP Passport bruger cookies til at lagre dine stamoplysninger, så du ikke behøver at 

genindtaste dem, når du vender tilbage til én af HP's mange websteder i fremtiden. HP Passport 

lader dig endvidere vælge dine indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger. Dine 

præferencer vil gælde på tværs af HP's websteder og andre kommunikationsmedier, der anvender 

HP Passport.  

 

Hvis du ikke kan anvende HP Passport, kan du vælge ikke at modtage denne generelle 

kommunikation ved hjælp af én af følgende metoder: 

 Markér e-mail "fravælg" eller "ophæv abonnement" eller følg fravalgsinstrukserne, som er 

inkluderet i al e-mail-kommunikation. 

 For at fravælge, at der sendes meddelelser til mobilenheder, skal du svare på meddelelsen med 

ordet “STOP” eller “END”. 

 Skriv til HP Privacy Office. Sørg for at opgive dit navn, din e-mail- og postadresse og specifikke 

relevante oplysninger om de HP-abonnementer, du ikke længere ønsker at modtage. 

 

 

7. Adgang til og nøjagtigheden af dine oplysninger 

HP tilstræber, at dine personlige oplysninger er nøjagtige. Vi har implementeret teknologier, 

styringsprocesser og -politikker for at sikre, at vores data er nøjagtige. HP giver personer adgang 

til personlige oplysninger, som de har indgivet til HP og evnen, inden for rimelighedens grænser, 

til at gennemse og foretage evt. rettelser eller anmode om anonymitet, blokering eller sletning. 

For at beskytte dit privatliv og din sikkerhed tager vi også rimelige skridt for at bekræfte din 

identitet ved hjælp af adgangskode og bruger-id, før vi tillader adgang til dine oplysninger. Hvis 

du ønsker at se og ændre personlige oplysninger, som du har givet direkte til HP, kan du vende 

tilbage til websiden, hvor du oprindeligt indsendte dine oplysninger, og så følge anvisningerne 

på denne webside, bruge HP Passport, hvor det er aktiveret, eller kontakte HP HP Privacy 

Office. 

https://hpp12.passport.hp.com/hppcf/modifyuser.do?hpappid=privacy
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
https://hpp12.passport.hp.com/hppcf/modifyuser.do?hpappid=privacy
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html


 

 

8. Sådan holdes dine personlige oplysninger sikre 

HP tager din tillid alvorligt. For at forhindre uautoriseret adgang eller offentliggørelse, for at 

opretholde oplysningernes nøjagtighed og for at sikre passende brug af oplysningerne anvender 

HP rimelige og passende fysiske, tekniske og administrative processer til sikring af de 

oplysninger, vi indsamler og behandler. HP beholder kun data i overensstemmelse med krav og 

tilladelser i lokal lovgivning, og så længe det har et legitimt virksomhedsmæssigt formål. 

 

Når vi indsamler eller overfører følsomme oplysninger, f.eks. kreditkortoplysninger, anvender vi 

yderligere sikkerhedsteknologier og processer til at beskytte dine personlige oplysninger fra 

uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. De personlige oplysninger, du giver os, lagres i 

computersystemer, som er placeret i kontrollerede faciliteter med begrænset adgang. Når vi 

overfører meget fortrolige oplysninger (f.eks. et kreditkortnummer eller en adgangskode) via 

internettet, beskytter vi disse oplysninger ved hjælp af kryptering, f.eks. SSL-protokol (Secure 

Socket Layer). 

 

Kreditkortnumre bruges udelukkende til behandling af betalinger og ikke til andre formål. Som 

en del af behandlingen af betalingen abonnerer HP på en tjeneste til bedrageriforebyggelse. 

Denne tjeneste giver HP en ekstra grad af sikkerhed mod svindel med kreditkort for at beskytte 

dine økonomiske oplysninger. 

9. Ændringer til nærværende erklæring 

Hvis vi ændrer vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, offentliggøres den 

reviderede erklæring her med en ajourført revisionsdato. Hvis vi laver væsentlige ændringer af 

vores erklæring, der i væsentlig grad ændrer vores behandling af personlige oplysninger, giver vi 

dig muligvis også besked på andre måder, såsom via e-mail eller ved at offentliggøre en notits på 

vores websted og/eller sociale mediewebsteder, før disse ændringer træder i kraft. 

 

 

10. Sådan kontakter du os  

Vi sætter pris på at høre din mening. Hvis du har kommentarer til eller spørgsmål om vores 

fortrolighedserklæring, beskyttelse af personlige oplysninger hos HP eller ønsker at indgive en 

klage, kan du sende dem til HP Privacy Office eller skrive til os på følgende adresse: 

 

http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html


HP Inc. 
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY 

1501 Page Mill Road 

Palo Alto, California 94304 

USA 

 

HP Inc. 
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY 

Av. Vasco de Quiroga #2999 

Col. Santa Fe Peña Blanca 

Del. Alvaro Obregon 

C.P. 01210 México D.F. 

 

Revideret November 2015 

 

 

Sådan anvender HP automatiske dataindsamlingsværktøjer 

Følgende afsnit giver yderligere oplysninger om de meste anvendte værktøjer til webteknologi. 

 

Cookies 

En "cookie" er en lille datafil, der overføres fra et websted til din computers harddisk. HP eller 

deres tjenesteudbydere sender cookies, når du bruger vores websteder eller websider med vores 

reklamer, når du foretager et køb, anmoder om eller tilpasser oplysninger eller tilmelder dig visse 

tjenester. At acceptere de cookies, der bruges på vores websted, websteder, som “drives af” et 

andet selskab på HP's vegne, eller websteder, hvor vores reklamer vises, kan give os adgang til 

oplysninger om din internetbrug, som vi muligvis bruger til at tilpasse de viste oplysninger til 

dig. Cookies klassificeres normalt som enten "session-cookies" eller "permanente" cookies. 

 Sessioncookies forbliver ikke på din computer, efter du har lukket browseren. 

 Permanente cookies er cookies, der forbliver på din computer, indtil du sletter dem, eller de 

udløber. Som standard er de fleste browsere indstillet til at acceptere cookies, men du kan 

normalt afvise cookies eller kun acceptere visse udvalgte cookies ved at justere indstillingerne 

for browseren. Hvis du slukker for cookies, kan der være visse funktioner på vores websted, der 

ikke vil være tilgængelige for dig, og visse websider, der ikke vises korrekt. 

 

I visse lande kan du også justere HP.com og tilknyttede cookie-indstillinger ved hjælp af et 

indstillingsadministrationsværktøj i denne Erklæring, som er tilgængeligt på det websted, du 

besøger. 



 

Du kan finde oplysninger om populære browsere, og hvordan du justerer cookie-indstillingerne i 

hjælp- og supportafsnittet på din browser. 

 

Fra tid til anden anvender HP Flash LSO'er for at lagre oplysninger om Flash-indhold og -

indstillinger. LSO'er udfører lignende funktioner til HTML-browser-cookies og anbringer små 

filer på din, som normalt kaldes Flash-cookies. Flash-cookies er forskellige fra browser-cookies, 

og styringsværktøjer til cookies, som du får gennem din browser, fjerner muligvis ikke Flash-

cookies. Besøg webstedet for Adobe Systems for at få mere at vide om Flash-cookies, og 

hvordan du kan styre indstillingerne til beskyttelse af dine personlige oplysninger og lagring. 

 

Webbeacons 

Visse HP.com- og tredjepartswebsider, applikationer samt nyhedsbreve i HTML-format bruger 

webbeacons alene eller sammen med cookies for at kompilere oplysninger over brugen af dit 

websted og din interaktion med e-mail samt for at måle ydelsen på hp.com, applikationer og 

websteder, der "drives af" et andet selskab på HP's vegne. Et webbeacon er et elektronisk billede, 

der kaldes en enkeltpixel-GIF (1x1) eller en klar GIF. Webbeacons genkender visse typer 

oplysninger på den besøgendes computer, såsom den besøgendes cookie-nummer, klokkeslæt og 

dato for et besøg på en webside og en beskrivelse af siden, hvor webbeaconet er placeret. 

Afhængigt af konteksten kan webbeacons også henvise til indholdet af en tredjepartsserver og 

kan anvendes af serviceudbydere til at sende dig relevante reklamer. 

 

Du kan deaktivere webbeacons i e-mail-meddelelser ved ikke at downloade billeder i den 

meddelelse, du modtager (denne funktion afhænger af den e-mail-software, der anvendes på din 

pc). Men dette medfører dog ikke altid, at en webbeacon eller andre dataindsamlingsværktøjer i 

e-mail-meddelelsen deaktiveres på grund af bestemte e-mail-softwarefunktioner. Se de 

oplysninger, du har fået med e-mail-softwaren eller fra serviceudbyderen for yderligere 

oplysninger herom. 

 

Hvis du vælger at modtage e-mail med et markedsføringsmæssigt indhold eller nyhedsbreve fra 

HP som angivet under Dine valg og valg af indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger, 

kan HP automatisk indsamle personlige oplysninger om dig. HP kan for eksempel spore, om du 

har åbnet disse meddelelser, eller om du har klikket på hyperlink, som er indeholdt i disse 

meddelelser gennem webbeacons og personlige URL-adresser, som er integreret i disse e-mail 

eller nyhedsbreve. Se nedenfor for yderligere oplysninger om integrerede weblink.  

http://www.adobe.com/
http://www8.hp.com/dk/da/privacy/privacy.html#6
http://www.adobe.com/


 

Integrerede weblink 

Visse HP-nyhedsbreve, der leveres af onlinemedievirksomheder på vegne af HP, anvender 

samme teknologi. I begge tilfælde bruges disse data af onlinemedievirksomheden til at måle 

interessen for og relevansen af reklamerne og indholdet. HP har ikke adgang til de data, der 

indsamles af onlinemedievirksomheden. 

 

I e-mail giver sådanne weblink også HP mulighed for at fastlægge, om du har klikket på et link i 

en e-mail, og oplysningerne om denne interaktion kan blive forbundet med din personlige 

identitet. Hvis du ikke ønsker, at HP skal indsamle oplysninger om de link, du klikker på, kan du 

gøre følgende: 

 

 Ændre dit valg vedrørende hvordan du modtager meddelelser fra HP (dvs. vælg en tekstbaseret 

version af meddelelse, hvis det er muligt), eller vælge ikke at klikke på link i en e-mail, som du 

modtager fra HP 

 Slette de reklameikoner, der er forudinstalleret af HP på din pc's skrivebord eller vælge ikke at 

klikke på dem 

 Omkonfigurere internettastaturets taster på visse pc-modeller, så du starter en URL-

destinationsadresse, som du selv vælger ved at følge de anvisninger, du har fået sammen med 

pc'en 

 

HP-reklamer og tredjepartswebsteder 

HP har en aftale med serviceudbydere om at anbringe reklamer på tredjepartswebsteder. 

Desuden kan nogle websteder være “drevet af” en serviceudbyder, som viser tilbud fra HP på 

vegne af HP. Disse serviceudbydere kan sende cookies til og fra internettet på disse 

tredjepartswebsteder og på hp.com. Cookies og webbeacons gør det muligt for HP evt. at 

indsamle oplysninger om de sider, du har været inde på og de links, du har klikket på. 

 

Du kan få mere at vide om netværksreklamer og, hvordan du kan fravælge dem, på 

http://www.aboutads.info . 

 

http://www.aboutads.info/
http://www.aboutads.info/


Originalkopien af denne police er tilgængelig på engelsk på 

http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Alle oversættelser medfølger for nemheds 

skyld. 

 

http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html

