MT Filter ApS

Privacy policy
Når du klikker dig ind på mtfilter.dk, indsamler vi oplysninger om dig. Nedenfor kan du læse om de
oplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne og hvem du kan kontakte, hvis du
har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.
Du skal være opmærksom på, at du accepterer vores retningslinjer, når du besøger mtfilter.dk
Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores persondata politik, ligesom vi ikke
indsamler oplysninger, der kan henføres til dig uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan
undgå det.
Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader elektroniske spor, og at
det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet.
Hvilken information indsamler vi om dig?
Den information vi indsamler om dig, kan deles i to kategorier:
1. Oplysninger vi kan henføre til dig som person
2. Ikke-personlige oplysninger
1. Personhenførbare oplysninger
Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger uden at du selv har givet os disse oplysninger.
F.eks. ved at registrere dig som køber af en vare. MT Filter vil aldrig sælge personhenførbare
oplysninger.
1.4 Nyhedsbreve
For at kunne modtage nyhedsbreve fra MT Filter er det nødvendigt, at du oplyser din e-mail
adresse – ellers kan vi ikke sende det til dig.
2.1 Cookies
En cookie er en lille stump data, der gemmes i din browser og som kan læses af mt filter.
En cookie indeholder information såsom f.eks. dine indstillinger på computeren, indhold af en
indkøbskurv, interne serverdata eller andre data brugt af vores server. Cookies er ikke

programmer, der kører på din maskine, men små stumper tekstdata, der sendes frem og tilbage til
og fra din computer. Cookies er hverken spyware eller virus.
Vi skelner mellem om cookien forsvinder, når du lukker din browser (sessions-cookies) eller om de
bliver gemt på din computer (blivende cookies).
Beskyttelse
For at beskytte dine data benytter vi SSL (Secure Socket Layer), som krypterer alle data, hvorved
de kun er synlige for MT filter
Din accept
Du accepterer ovenstående retningslinjer, når du besøger mtfilter.dk.
Kontakt
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med ovenstående retningslinjer, er du
velkommen til at kontakte MT Filter på info@mtfilter.dk
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