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Persondatapolitik Digital Fighters Aps 
Ansvarlig: Kaj Asmussen 

Senest revideret: 20-02-2023 

Digital Fighters Aps (herefter Digital Fighters) er dataansvarlig for behandling af personoplysninger. 

Digital Fighters Aps 

Peerløkke 51 

6400 Sønderborg 

Hjemmeside: https://digitalfighters.dk  

Telefon: 30914006 

E-mail: support@digitalfighters.dk  

CVR: 43491369 

Ansvarlig for persondata i virksomheden er direktør Kaj Asmussen, kaj.asmussen@digitalfighters.dk.  

Denne persondatapolitik danner rammerne for behandling af personoplysninger hos Digital Fighters. 

Herunder principper for og formål med behandling og beskyttelse af de persondata, der 

modtages/behandles/videregives samt hvilke rettigheder, de personer oplysninger vedrører, har. 

Digital Fighters indhenter kun personoplysninger i de tilfælde, hvor dette er relevant, og vil kun indhente 

personoplysninger, hvis det er relevant for samarbejde med Digital Fighters. 

Ved indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger overholder Digital Fighters altid relevante 

lovkrav og bestemmelser. 

Digital Fighters opbevarer kun personoplysninger, så længe virksomheden er pålagt en juridisk forpligtelse 

hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. 

Behandlingsaktiviteter 
Digital Fighters vedligeholder en fortegnelse over behandling af personoplysninger. Fortegnelsen efterlever 

EU’s krav jf. Artikel 30 “Fortegnelse over behandlingsaktiviteter”. 

Digital Fighters leverer alene ydelser til virksomheder (CVR-numre), der er således ingen 

behandlingsaktiviteter overfor privatpersoner. 

Databehandlere 
Digital Fighters samarbejder med en række leverandører, hvoraf nogle fungerer som databehandler. 

Det er vores ansvar at sikre, at personoplysninger behandles korrekt. Derfor stilles der høje krav til vores 

samarbejdspartnere, og vores partnere skal igennem databehandleraftaler garantere at personoplysninger 

er beskyttet. 

Digital Fighters benytter databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

Videregivelse af personoplysninger 
Digital Fighters videregiver ikke personoplysninger til tredjemand. 
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Behandlingssikkerhed 
I Digital Fighters holdes behandlingen af personoplysninger sikker ved at anvende passende tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger. De overordnede principper for teknisk og organisatorisk sikkerhed her 

defineret i Digital Fighters informationssikkerhedspolitik og tilhørende bilag. 

Digital Fighters foretager periodisk risikovurdering af behandling af personoplysninger og vurderer hvorvidt 

de indførte foranstaltninger er tilstrækkelige. 

I Digital Fighters uddannes ansatte løbende med opdateret med viden om GDPR og sikkerhedstrusler via 

awarenes-træning. 

Anvendelse af cookies 
Digital Fighters anvender cookies på vores hjemmeside for at sikre: 

• God brugeroplevelse for besøgende 

• For at monitorere hjemmesidens performance 

• For at sikre at vores hjemmeside er sikker at anvende 

Vi anvender alene tekniske cookies, følgende cookies anvendes: 

Cookie navn Formål Varighed Cookie type 

XSRF-TOKEN Used for security reasons Session Essential 

hs Used for security reasons Session Essential 

svSession Used in connection with user login 12 months Essential 

SSR-caching Used to indicate the system from which the site was rendered 1 minute Essential 

_wixCIDX Used for system monitoring/debugging 3 months Essential 

_wix_browser_sess Used for system monitoring/debugging session Essential 

consent-policy Used for cookie banner parameters 12 months Essential 

smSession Used to identify logged in site members Session Essential 

TS* Used for security and anti-fraud reasons Session Essential 

bSession Used for system effectiveness measurement 30 minutes Essential 

fedops.logger.X Used for stability/effectiveness measurement 12 months Essential 

 

Vi anvender således kun strengt nødvendige cookies, hvorfor disse ikke kan fravælges. 

Den registreredes rettigheder 
Den registrerede har efter databeskyttelsesloven en række rettigheder i forhold til behandling af 

personoplysninger. 

Digital Fighters vil til enhver tid sikre, at den registrerede i tilstrækkelig grad kan påberåbe sig sine 

rettigheder, og at accept eller afvisning (fx af lovgivningsmæssige grunde) foregår præcist og effektivt. 

Digital Fighters har følgende principper for den registreredes rettigheder. De konkrete udmøntninger og 

begrænsninger af den registreredes rettigheder beskrives i virksomhedens fortegnelse over 

behandlingsaktiviteter: 

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

• Ret til berigtigelse (rettelse) 

• Ret til sletning 

• Ret til begrænsning af behandling 
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• Ret til indsigelse 

• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

• Ret til tilbagetrækning af samtykke 

• Ret til at klage til datatilsynet 

Særligt om dataetik 
Det er en af Digital Fighterss kerneværdier at opretholde en god databehandlerskik i alle henseender. Dette 

gælder både i strategiske overvejelser, i udviklingen af vores produkter og ydelser, i forretningsmæssige 

dispositioner samt i indsamlingen og behandlingen af personoplysninger. 

For vores kunder og samarbejdspartnere betyder dette at Digital Fighters arbejder ud fra et ”ethics by 

default”-princip, der betyder at data (især personoplysninger og fortrolige data) aldrig bliver indsamlet og 

behandlet medmindre det er nødvendigt for et konkret mål. 

Især ved databehandling indgår overvejelser om integritet som en natur del af processen; hvis data 

aggregeres eller på anden måde sammenstilles, overvejes om de stadig repræsenterer den oprindelige 

værdi og afspejler den oprindelige virkelighed. 

Digital Fighters opfordrer enhver til dialog om dataetiske overvejelser. Herunder specielt hvis man bliver 

opmærksom på potentielle dataetiske problemstillinger, hvor virksomhedens ledelse skal kontaktes. 

Udmøntning og rapportering 
Denne persondatapolitik udmøntes over for ansatte og samarbejdspartnere i 

informationssikkerhedspolitikken og tilhørende bilag. 

Der rapporteres årligt til ledelse som ligeledes årligt revurderer persondatapolitikken. 

Godkendelse 

Denne politik er vedtaget af Digital Fighters ledelse den 20.02.2023. 

 

 

Kaj Asmussen, direktør 
 


