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Nedenstående databeskyttelseserklæring informerer dig om, hvilke af dine data vi behandler i forbindelse med din 
anvendelse af vores website og websitets funktioner.  

A. Oversigt  
1. Hvem er den dataansvarlige for dette website? 

Den ansvarlige for behandlingen af de indsamlede personoplysninger via dette website er Marley Spoon AG, 
Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin (Tyskland). 

2. Hvilke data behandles i forbindelse med besøg på websitet? 

Når du besøger vores website, sender din webbrowser forskellige datasæt til vores servere. Disse er teknisk 
nødvendige for at kunne vise websitet og garantere stabiliteten og sikkerheden. Disse gemmes i protokolfiler 
(såkaldte logfiler) og omfatter også din IP-adresse.   



 

3. Anvendes der cookies på websitet? 

Ja. På vores websites anvendes forskellige former for cookies (teknisk nødvendige cookies samt performance-, 
analyse- og reklamecookies). Detaljerede oplysninger om cookiernes funktionalitet, samt hvordan du kan 
slette eller forhindre dem i at blive gemt på din computer, finder du under cookie- og opt out-indstillinger. 

4. Anvender vi analyseværktøjer på vores website? 

Ja. Vi samarbejder med forskellige serviceudbydere om løbende at optimere og målrette vores website og vores 
serviceudbud efter brugernes behov. Detaljerede oplysninger om disse serviceudbydere samt om dine 
muligheder for at standse eller forhindre denne analyse eller sporing finder du ligeledes under cookie- og opt 
out-indstillinger. 

5. Anvendes der brugertilpasset markedsføring? 

Ja. Vi samarbejder med forskellige serviceudbydere, der ved hjælp af cookies og reklame-ID'er kan vise dig bruger- 
og interessebaserede annoncer for os eller vores partnere. Detaljerede oplysninger om disse serviceudbydere 
samt dine muligheder for at standse eller forhindre denne analyse eller sporing finder du ligeledes under 
cookie- og opt out-indstillinger.  

6. Videregiver vi dine data til tredjepart? 

Nej. Vi videregiver ikke dine data til uautoriserede tredjeparter. Herudover garanterer vi, at vi i samarbejdet 
med eksterne serviceudbydere altid har de nødvendige aftaler vedrørende behandlingen af dine ordredata på 
plads. Enkelte af disse serviceudbydere er hjemmehørende i tredjelande, men garanterer i henhold til egne 
angivelser den konstante opretholdelse af et passende databeskyttelsesniveau, bl.a. under overholdelse af 
forskrifterne i EU-US Privacy Shield.   

7. Hvem kan du henvende dig til, hvis du har spørgsmål?  

Har du spørgsmål til emnet databeskyttelse, bedes du henvende dig til privacy@marleyspoon.dk.  

 



 

B. Udførlige databeskyttelsesoplysninger 
I. Generelle oplysninger vedrørende databeskyttelsen hos Marley Spoon  

1. Gyldighedsområde og definitioner  

Denne databeskyttelseserklæring vedrører oplysninger omfattet af art. 13 i GDPR vedrørende vores behandling af 
kundedata ifm. brug af og besøg på vores website samt bestilling af vores måltidskasser. 

Hvis vi linker til websites tilhørende tredjepart, har vi hverken indflydelse eller kontrol over indholdet på de linkede 
sider samt gældende databeskyttelsesbestemmelser på disse. Vi anbefaler dig at tjekke 
databeskyttelseserklæringen for de linkede sider for derigennem at finde ud af, om og i hvilket omfang disse 
sider indsamler, behandler, bruger eller gør dine personoplysninger tilgængelige for tredjepart. Teksten til 
databeskyttelsesforordningen (GDPR), herunder definitioner og forklaringer, finder du under følgende link. 

2. Dataansvarlig 

Marley Spoon AG (i det følgende benævnt "Marley Spoon"), Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin (Tyskland) er 
ansvarlig for databeskyttelsen og således den dataansvarlige. Du kan kontakte os telefonisk på: 89 88 80 03 
eller per e-mail privacy@marleyspoon.dk. Vores databeskyttelsesansvarlige kan du kontakte per 
e-mail: ph@hwdata.de. 

3. Lokalitet for datalagring 

Vi hhv. gemmer, hoster og sikrer dataene indsamlet via websitet hos nedenstående serviceudbydere. I den forbindelse 
har serviceudbyderen pligt til at træffe særlige foranstaltninger til beskyttelse af dine data, ligesom denne kun 
må behandle samtlige personoplysninger i henhold til vores instruktioner (art. 28 i GDPR). Vi samarbejder med 
følgende serviceudbydere:   

Serviceudbyder  Formålet med databehandlingen 
Detaljerede oplysninger vedrørende 
serviceudbyderen & dennes databeskyttelse  

DigitalOcean LLC  
101 Avenue of the Americas 
New York, New York 10013, USA 

Hosting og backup af websitet; dataene lagres 
på et datacenter i Holland. 

https://www.digitalocean.com/legal  
Privacy Shield 

Amazon Webservices Inc.  
410 Terry Drive Ave North, 
WA98109-5210 Seattle, USA 

Hosting og backup af websitet; dataene lagres 
på datacentre i Dublin og Amsterdam 

https://aws.amazon.com/de/data-protection/  
Privacy Shield 
 

II. Databehandling ved besøg på vores website 

1. Logfiler 

1.1 Genstand for og formålet med databehandlingen 

Ved besøg på websitet indsamler vi af tekniske årsager såkaldte adgangsdata og gemmer disse i en protokolfil 
(såkaldt logfil). I logfilen gemmes udover din IP-adresse også navnet på den af dig besøgte webadresse og 
indlæste fil, dato og klokkeslæt for besøget, den overførte datamængde og meddelelse om succesfuld 
indlæsning af siden, browsertype og -version, styresystem, den såkaldte referrer URL (siden besøgt 
umiddelbart forinden) samt den anmodende provider. 

Retsgrundlag: art. 6, stk. 1, lit. f, i GDPR 

1.2 Modtagere og varighed af databehandlingen 

Vi videregiver ikke logfiler til uautoriserede tredjeparter. Vores website hostes hos ovenstående serviceudbydere, 
af hvilken grund de i hvert fald teoretisk set har adgang til IP-adressen. IP-adresserne slettes automatisk efter 7 
dage. Tilvejebringelsen af føromtalte data er ikke påkrævet hverken juridisk eller aftalemæssigt. Uden disse 
data kan funktionaliteten af vores website under visse omstændigheder dog ikke garanteres, ligesom enkelte 
tjenester og serviceydelser eventuelt ikke vil være tilgængelige eller kun i begrænset omfang. 

2. Cookies 

1.3 Genstand for og formålet med databehandlingen 

Udover logfiler anvendes der ved besøg på og ved anvendelse af vores website såkaldte cookies og lignende 
teknologier, herunder pixels (herefter samlet benævnt "cookies"). På vores websites anvendes såkaldte 
"teknisk nødvendige cookies", "performance- og analysecookies" samt "reklamecookies". 

Teknisk nødvendige cookies får forskellige funktioner til at fungere. Uden disse ville du ikke kunne bruge vores 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
mailto:_________@marleyspoon.dk
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website efter hensigten (f.eks. logge ind eller bruge indkøbskurven i vores webshop).  

Retsgrundlag: art. 6, stk. 1, lit. f, i GDPR. 

Performance- og analysecookies anvendes til at forbedre funktionaliteten af vores website og gøre websitet endnu 
mere brugervenligt. I den forbindelse lagres f.eks. allerede indtastede oplysninger (eksempelvis det oprettede 
brugernavn eller det valgte sprog) eller informationer om, hvordan du bruger vores websites (f.eks. antal 
besøg, via hvilke websites du har besøgt os, hvor længe du opholdt dig på siden, eller hvilke undersider du har 
besøgt). Disse oplysninger har til formål at gøre vores website endnu mere attraktivt for dig, at forbedre 
indhold og funktionalitet samt at gøre det nemmere for dig at bruge websitet ved efterfølgende besøg. 
Performance- og analysecookies anvendes desuden til at bedømme succesen af reklamekampagner 
gennemført af vores partnere samt afregning af disse.  

Retsgrundlag: art. 6, stk. 1, lit. a, i GDPR. 

Reklamecookies stammer som regel fra eksterne virksomheder og bruges til at indsamle informationer via 
brugerens besøgte websites (både vores egne og eksterne). Ud fra de indsamlede informationer får brugeren 
vist målgruppeorienterede annoncer, ligesom de indsamlede data bruges til at bedømme succesen og 
rækkevidden af de igangsatte markedsføringskampagner.  

Retsgrundlag: art. 6, stk. 1, lit. a, i GDPR. 

1.4 Modtagere og varighed af databehandlingen 

Detaljerede oplysninger om de anvendte cookies på websitet, serviceudbyderen bag disse cookies, det specifikke 
formål med disse samt en beskrivelse af, hvordan du sletter og forhindrer lagringen af disse cookies, finder du 
under cookie- og opt out-indstillinger. 

3. Værktøjer til webanalyse og annoncesporing 

Detaljerede oplysninger om de anvendte analyseværktøjer på websitet finder du under cookie- og opt 
out-indstillinger. 

III. Databehandling ved brug af vores webshop   

1. Oprettelse af brugerkonto hos Marley Spoon og bestilling af måltidskasser  

1.1 Genstand for og formålet med databehandlingen 

Hvis du opretter en brugerkonto i forbindelse med din (første) bestilling, indsamler vi følgende data om dig: For- og 
efternavn, adresse, leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger og adgangskode 
(login-data). Disse data behandler vi i første omgang med henblik på at stille din brugerkonto til rådighed 
(login-område). Disse data er desuden nødvendige, for at vi kan modtage, behandle og afvikle (sende) din 
bestilling samt tilpasse produktudvalget efter dine præferencer og vaner.  

Retsgrundlag: art. 6, stk. 1, lit. b, i GDPR 

1.2 Modtagere og varighed af databehandlingen 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til uautoriserede tredjeparter.  

Vi videregiver dog oplysninger om din leveringsadresse til logistikvirksomheder og forsendelsespartnere med henblik 
på levering af vores måltidskasser. Vi gemmer dataene fra den indledende kundekontakt samt efterfølgende 
brugeraftale, så længe du er kunde hos os, eller så længe du har en brugerkonto hos os. Herudover er vi nødt 
til at gemme diverse data med henblik på undersøgelse af reklamations- og garantikrav eller for at kunne 
imødekomme vores forpligtelser i forbindelse med lovpligtige forskrifter vedrørende levnedsmiddelkontrol. 
Herudover er vi grundet handels- og skatteretlige bestemmelser forpligtet til at opbevare dine informationer i 
en juridisk fastlagt periode.  

2. Betalingsudbydere og logistikvirksomheder 

2.1 Genstand for og formålet med databehandlingen 

Alt efter din valgte betalingsmetode overføres betalingsoplysningerne til den pågældende betalingsudbyder. Disse 
omfatter informationer om din bestilling (navn, adresse, kontonummer, postnummer, evt. kreditkortnummer, 
fakturabeløb, valuta og transaktionsnummer). Herudover modtager de anvendte logistikvirksomheder din 
leveringsadresse med henblik på afvikling af ordren. Videregivelsen af dine data tjener udelukkende til 



 

afvikling af betalingen. Grundlaget udgøres også her af den indgåede aftale med serviceudbyderne om 
behandling af ordren (art. 28 i GDPR).   

Retsgrundlag: art. 6, stk. 1, lit. a og b, i GDPR 

2.2 Modtagere og varighed af databehandlingen 

Her finder du de nærmere oplysninger om vores samarbejdspartnere: 

Serviceudbyder 
Detaljerede oplysninger vedrørende serviceudbyderen & dennes 
databeskyttelse  

Stripe Payments Europe Ltd, The One Building, 1 grand Canal 
Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Irland 

https://stripe.com/de/privacy 

Privacy Shield 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full  

Vi gemmer kun dine betalingsoplysninger, så længe du indgår i et kontraktforhold med os (eller så længe du har en 
brugerkonto hos os). Herudover kan du når som helst trække dit samtykke til databehandling tilbage, uden at 
dette dog berører retsgyldigheden af den databehandling, der allerede er blevet udført frem til dette tidspunkt.   

3. Kreditvurderinger  

3.1 Genstand for og formålet med databehandlingen 

Marley Spoon giver kunden mulighed for at foretage bestillinger med betaling på grundlag af faktura. Da 
kunden dermed først betaler efter at have modtaget varen, er vi nødt til at sikre os bedst muligt mod risikoen 
for manglende betaling. Dette sker bl.a. ved at tjekke kundens kreditværdighed inden køb. Kreditvurderingen 
tager udgangspunkt i informationer om udestående fordringer samt informationer, der indikerer en 
umiddelbar risiko for manglende betaling (f.eks. insolvens, gældsrådgivning, henstand grundet manglende 
betalingsevne).  Hvis en kunde ønsker at betale per faktura, er vi inden for rammerne af den pågældende 
bestilling berettiget til at anvende de indhentede informationer til at beregne sandsynligheden for manglende 
betaling (internt pointsystem). De indhentede data anvendes i vores interne pointsystem til beregning af 
kreditværdigheden og består primært af en kombination af følgende datakategorier: Adressedata, alder, 
ønskede betalingsbetingelser,  bestillingsmetode og sortimentsgrupper.  

Retsgrundlag: art. 6, stk. 1, lit. f, i GDPR. 

3.2 Modtagere og varighed af databehandlingen 

Her finder du de nærmere oplysninger om vores samarbejdspartnere: 

Serviceudbyder 
Detaljerede oplysninger vedrørende serviceudbyderen & dennes 
databeskyttelse  

BillPay GmbH, Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlin (Tyskland)  https://www.billpay.de/de/agb-de/ 

     

Vi gemmer kun dine betalingsoplysninger, så længe du indgår i et kontraktforhold med os (eller så længe du har en 
brugerkonto hos os). 

IV. Kontakt & chat 

1. Genstand for og formålet med databehandlingen 

På vores website gør vi brug af kontakt-og chatfunktioner med henblik på at komme i dialog med vores kunder og 
interessenter. I denne sammenhæng modtager vi anmodninger og informationer, og disse behandler vi 
udelukkende med henblik på at besvare din henvendelse og komme i kontakt med dig. Som udgangspunkt har 
vi ikke brug for personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse. Herudover kan dataene dog også 
blive brugt til at identificere din profil, hvis du som kunde har oprettet flere profiler med samme data.  

Retsgrundlag: art. 6, stk. 1, lit. a, i GDPR. Hvis du allerede er kunde, finder databehandlingen sted i medfør af 
art. 6, stk. 1, lit. b, i GDPR. 

2. Modtagere og varighed af databehandlingen 

Vælger du at dele dine personoplysninger med os via chat- og supportfunktionen, videregives disse ikke til 
uautoriserede tredjeparter. Chatmodulet stilles dog til rådighed af en ekstern serviceudbyder, og vi har derfor 

https://stripe.com/de/privacy
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https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full


 

også indgået en aftale om omfanget af databehandlingen med denne partner. Denne serviceudbyder er 
hjemmehørende i USA. Den valgte serviceudbyder (databehandleren) i denne behandlingsproces er som 
følger: 

Serviceudbyder 
Detaljerede oplysninger vedrørende serviceudbyderen & dennes 
databeskyttelse  

  Support Inc.  
Unit 801, 96 Spadina Avenue, Toronto, Ontario, Canada 

https://www.ada.support/privacy 

     

Dataene slettes automatisk, så snart din forespørgsel er færdigbehandlet/besvaret, dog senest ni måneder efter dette 
tidspunkt. Hvis du er kunde hos os, gemmer vi kun disse data, så længe du indgår i et kontraktforhold med os 
(eller så længe du har en konto hos os). Herudover kan du når som helst trække dit samtykke til 
databehandling tilbage, dog uden at dette berører retsgyldigheden af den databehandling, der allerede er 
blevet udført frem til dette tidspunkt.  

V. Nyhedsbrev 

1. Formålet med og genstanden for databehandlingen 

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi kun din e-mailadresse med henblik på at sende dig informationer 
om produkter og kampagner fra Marley Spoon.  

Retsgrundlag: art. 6, stk. 1, lit. a, i GDPR. 

I forbindelse med forsendelse af nyhedsbrevet anvender vi såkaldte webbeacons eller tracking pixels. Disse bruger vi 
bl.a. til at tjekke, om du har modtager nyhedsbrevet, og hvorvidt du har klikket på vores links i nyhedsbrevet. 
Ud fra disse data kan vi optimere vores tjenester og tilpasse nyhedsbrevet efter dine individuelle interesser.   

Retsgrundlag: art. 6, stk. 1, lit. a, i GDPR. 

2. Modtagere og varighed af databehandlingen 

Vi videregiver ikke dine data til uautoriserede tredjeparter. Modulet bag nyhedsbrevet stilles dog til rådighed af en 
ekstern serviceudbyder, og vi har derfor ligeledes i dette tilfælde indgået en aftale om omfanget af 
databehandlingen med denne partner. Her finder du nærmere oplysninger om denne serviceudbyder:  

Serviceudbyder 
Detaljerede oplysninger vedrørende serviceudbyderen & dennes 
databeskyttelse  

Iterable, Inc., 3603rd Street, 675 San Francisco, CA, 94107, 
USA 

https://iterable.com/trust/privacy-policy/ 
Privacy Shield 

Du kan når som helst fortryde tilmeldingen til nyhedsbrevet og den dermed forbundne behandling af dine data 
med henblik på tilsending af reklamer (marketing) per e-mail. Dette berører dog ikke retsgyldigheden af den 
databehandling, der allerede er blevet udført frem til dette tidspunkt. Hvis du heller ikke ønsker nogen 
automatisk analyse af din brugeradfærd i forbindelse med nyhedsbrevet, er du desværre nødt til at afmelde 
dig nyhedsbrevet.  

VI. Anvendelse af skrifttyper og biblioteker 

1. Webfont fra Fast.Fonts.Net  

Med henblik på at sikre en ensartet visning af de valgte skrifttyper anvender vi såkaldte webfonts. Disse stilles til 
rådighed af Monotype GmbH (fonts.com hhv. fast.fonts.net). Når du besøger vores website, indlæser din 
browser de nødvendige webfonts i din browsercache for på den måde at kunne vise tekst og skrifttyper 
korrekt. Til dette formål er din anvendte browser nødt til at oprette forbindelse til serverne hos fonts.com. 
Derved får fonts.com besked om, at vores website er blevet tilgået via din IP-adresse. Vi bruger webfonts fra 
Fonts.com, fordi det er i vores interesse at sikre en visuelt ensartet og attraktiv præsentation af vores website 
(art. 6, stk. 1, lit. f, i GDPR). Hvis din browser ikke understøtter webfonts, anvendes en standardskrift fra din 
computer. Du finder flere informationer om disse webfonts på https://www.fonts.com/info/legal og i 
databeskyttelseserklæringen fra Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy/ samt i 
databeskyttelseserklæringen fra Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy.  

2. Webfonts fra Google 

https://www.ada.support/privacy
https://iterable.com/trust/privacy-policy/
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Med henblik på at sikre en ensartet visning af de valgte skrifttyper anvender vi herudover forskellige skrifttyper 
stillet til rådighed af Google. Til dette formål er din anvendte browser nødt til at oprette forbindelse til Googles 
servere. Derved får Google besked om, at vores website er blevet tilgået via din IP-adresse. Vi bruger 
webfonts fra Google, fordi det er i vores interesse at sikre en visuelt ensartet og attraktiv præsentation af vores 
website (art. 6, stk. 1, lit. f, i GDPR). Du finder yderligere oplysninger om webfonts fra Google på 
"https://developers.google.com/fonts/faq" samt i Googles databeskyttelseserklæring 
"https://www.google.com/policies/privacy“.  

3. Content-Delivery-Network Fastly  

På vores website bruger vi et såkaldt Content Delivery Network ("CDN") fra den teknologibaserede serviceudbyder 
Fastly Inc., 475 Brannan St. #300, San Francisco, CA 94107, USA ("Fastly"). Et Content Delivery Network er en 
online-tjeneste, der bruges til at levere især store mediefiler (f.eks. grafik, sideindhold eller scripts) gennem et 
netværk af regionalt fordelte servere, der er forbundet via internettet. Vi bruger Content Delivery Network fra 
Fastly til at optimere indlæsningshastigheden af vores website (art. 6, stk. 1, lit. f, i GDPR). Fastly har sæde i 
USA og er Privacy Shield-certificeret. Du finder flere oplysninger i databeskyttelseserklæringen fra Fastly på: 
https://www.fastly.com/privacy.  

4. Content-Delivery-Network Cloudflare  

På vores website gør vi brug af et såkaldt Content Delivery Network ("CDN") fra den teknologibaserede 
serviceudbyder Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). På samme 
måde bruger vi Content Delivery Network fra Fastly til at optimere indlæsningshastigheden af vores website 
(art. 6, stk. 1, lit. f, i GDPR). Cloudflare har sæde i USA og er "Privacy Shield"-certificeret. Du finder flere 
oplysninger i databeskyttelseserklæringen fra: https://www.cloudflare.com/privacypolicy. 

5. Content-Delivery-Network Cloudfront  

Endelig gør vi også brug af Content Delivery Network (CDN) Cloudfront, en tjeneste fra Amazon Web Services Inc., 
410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210. Denne Cloudfront CDN stiller duplikater af data fra et givent 
website til rådighed på forskellige Amazon Web Services (AWS)-servere fordelt verden over. Derved opnås 
en hurtigere indlæsning af websitet, en højere driftssikkerhed og en bedre beskyttelse mod datatab (art. 6, stk. 
1, lit. f, i GDPR). Når du besøger vores website, overføres informationer om din brug af vores website (som 
f.eks. din IP-adresse) til Amazons servere i EU, hvor de efterfølgende gemmes. Du kan læse mere om Amazon 
Web Services og deres databeskyttelse her: https://aws.amazon.com/de/data-protection/. Du kan læse den 
aktuelle databeskyttelseserklæring fra Amazon Web Services her: https://aws.amazon.com/de/privacy.  

VII. Sociale netværk 

1. Generelle oplysninger om vores tilstedeværelse på de sociale medier 

Marley Spoon er til stede på flere forskellige onlineplatforme og sociale netværk. Formålet med dette er at 
interagere med potentielle eller eksisterende kunder, komme i dialog med interessenter og brugere eller at 
reklamere for tilbud og serviceydelser. I den forbindelse gør vi brug af følgende serviceudbydere: 

Serviceudbyder 
Detaljerede oplysninger vedrørende serviceudbyderen & dennes 
databeskyttelse  

Facebook, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal 
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland 

 

https://www.facebook.com/about/privacy  
Privacy Shield: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=
Active 

Instagram, Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA, 94025, USA 

http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

Twitter, Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 
San Francisco, CA 94103, USA 

https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, 
Privacy Shield: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=
Active. 

LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton 
Place, Dublin 2, Irland 

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, 
Privacy 
Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&
status=Active 

 

https://developers.google.com/fonts/faq
https://www.google.com/policies/privacy%E2%80%9C.
https://www.cloudflare.com/privacypolicy
https://aws.amazon.com/de/data-protection/
https://aws.amazon.com/de/privacy.%20
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
http://instagram.com/about/legal/privacy/
https://twitter.com/de/privacy
https://twitter.com/personalization
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active


 

Hvis du interagerer med os på de føromtalte medier, bedes du være opmærksom på, at dataene også kan blive 
behandlet uden for Den Europæiske Union. I den forbindelse har de Privacy-Shield-certificerede 
serviceudbydere dog forpligtet sig til at overholde EU's gældende standarder for databeskyttelse. Herudover 
behandles brugernes data under normale omstændigheder også til markedsundersøgelser og 
marketingformål. Der kan f.eks. dannes brugsprofiler ud fra brugernes adfærd og deres deraf udledte 
interesser. Disse brugsprofiler kan vi f.eks. anvende til visning af annoncer på og uden for platformen, som vi 
antager vil interessere brugeren. 

2. Fansider  

Vi bestyrer vores fansider (f.eks. på Facebook) i samarbejde med udbyderen. Når brugerne interagerer med os på 
vores fanside, modtager vi statistiske data (fra Facebook) vedrørende brugen af vores fansider. Disse data 
omfatter f.eks. informationer om interaktioner, likes, kommentarer eller sammenfatninger og statistikker (f.eks. 
om vores følgeres alder eller lokalitet), der hjælper os med at opnå større indsigt i interaktionerne på vores 
side. Hvad angår Facebook, kan du kan læse mere om typen og omfanget af disse statistikker på Informationer 
om Facebook-sidestatistikker samt om de enkelte aktørers ansvarsområder 
på Facebook-sider-insights-uddybelse. Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, lit. f, i GDPR. 

Vi har ingen indflydelse på data, som serviceudbyderen (f.eks. Facebook) i den forbindelse behandler ud fra 
Facebooks egne anvendelsesbetingelser. Vi gør opmærksom på, at Facebook modtager data vedrørende din 
brugeradfærd, når du besøger vores fanside. Disse data overføres gennem Facebook og fansiden. Du finder 
nærmere oplysninger om dette i føromtalte databeskyttelsesinformationer fra Facebook.  

Hvis vi i forbindelse med driften af vores fanside har adgang til personoplysninger fra dig, er du omfattet af 
rettighederne nævnt i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du herudover vælger at gøre dine rettigheder 
gældende over for Facebook, kan du henvende dig direkte til Facebook via dette link. Facebook er bekendt 
med detaljerne vedrørende den tekniske drift af fansiden, den dermed forbundne databehandling og de 
konkrete formål med databehandlingen og kan træffe de relevante foranstaltninger, hvis du vælger at gøre 
brug af dine rettigheder. 

VIII. Job- og Partnerportal 

Informationer om formålet med og omfanget af databehandlingen ifm. anvendelsen af vores job- og partnerportal 
finder du direkte i det pågældende område.   

C. Marketing & Kundekommunikation 

Hvis kunden indgår en kontrakt med Marley Spoon og i den forbindelse angiver sin e-mailadresse, har Marley Spoon 
ret til at anvende kundens e-mailadresse til direkte markedsføring for lignende varer eller serviceydelser. 
Kunden har naturligvis ret til når som helst at gøre indsigelse mod denne anvendelse af e-mailadressen, uden 
at der af den grund opstår andre overførselsomkostninger end den normale basistarif.   

D. Dine rettigheder 

Du har når som helst ret til at blive oplyst om, hvorvidt Marley Spoon behandler personoplysninger tilhørende dig, 
ligesom du har ret til at blive informeret om omfanget af disse personoplysninger. Herudover har du ret til at få 
dine data berigtiget eller slettet, ligesom du kan kræve en indskrænkning af omfanget af databehandlingen. 
Herudover kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller hhv. tilbagetrække dit 
samtykke til databehandlingen eller kræve dine data udleveret med henblik på at flytte dem til en anden 
udbyder.  

Alle anmodninger om informationer, tilbagekaldelse af samtykke eller indsigelser mod databehandling bedes sendt 
per e-mail til privacy@marleyspoon.dk. Ved overtrædelser af databeskyttelsen har du desuden ret til at 
indgive en klage til en relevant tilsynsførende myndighed. 

E. Henvisninger vedrørende den særlige indsigelsesret 

Med udgangspunkt i årsager, der udspringer af din særlige situation, har du når som helst ret til at gøre 
indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, der sker i medfør af bl.a. art. 6, stk. 1, lit. e eller f, i 
GDPR, i henhold til art. 21 i GDPR. Vi indstiller herefter behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi 
kan dokumentere tvingende og beskyttelsesværdige grunde til fortsat behandling, som vejer tungere end dine 
interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller medmindre behandlingen sker med henblik på at udøve, 

https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights
https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928


 

forsvare eller gøre retskrav gældende. 

Hvis du ønsker at gøre brug af din indsigelsesret, behøver du bare at sende en e-mail til 
privacy@marleyspoon.dk. 
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