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FORTROLIGHEDSPOLITIK 

Effektiv fra: 8. november 2017 

Introduktion 

Pagobox ApS ("Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo 

mobilapplikationen og tilbyder Pleo Prepaid MasterCard kort ("Tjenesten"). 

Pleo respekterer dit privatliv. Ved at besøge vores websted, downloade vores app, anmode om vores Pleo 

MasterCard kort og ved at bruge vores Tjenester, giver du samtykke til vores politik og retningslinjer 

beskrevet i dette dokument (herefter benævnt ‘Fortrolighedspolitik’), så venligst brug et par minutter på at 

læse dokumentet omhyggeligt. 

Denne Fortrolighedspolitik informerer dig om vores politikker vedrørende indsamling, brug og 

videreformidling af personlige oplysninger, når du bruger Tjenesten. 

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne 

fortrolighedspolitik. 

Vi bruger dine personlige oplysninger til at levere og forbedre Tjenesten. Ved at bruge Tjenesten accepterer 

du indsamlingen og brugen af oplysninger i overensstemmelse med denne politik. Medmindre andet er 

anført i denne Fortrolighedspolitik, så har udtrykkene der anvendes i denne Fortrolighedspolitik samme 

betydning som i vores forretningsbetingelser, som er tilgængelige på Pleo.io. 

 

Indsamling af oplysninger 

I forbindelse med brugen af Tjenesten, kan vi bede dig om at oplyse visse personlige 

oplysninger. Personlige oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til 

• Oplysninger ved registrering (for- og efternavn, adresse, adgangskode, e-mail, fødselsdato) 

• Kvitteringer, fakturaer og andre indsendte data og informationer 

• Alt brugergenereret indhold skabt i forbindelse med brug af Tjenesten, herunder men ikke 

begrænset til profiler, kommentarer, forslag, videresendte beskeder, data fra køb og 

geografiske positioner på brugerne 

• Feedback 

• Trafikdata 
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Informationer vi indsamler fra andre 

Vi kan indsamle personlige oplysninger fra andre kilder end Tjenesten. Som et eksempel kan vi indsamle 

særlig information fra dit økonomisystem, når Tjenesten er integreret med dette system. Vi kan tilføje disse 

informationer til Tjenesten. 

 

Brug af oplysninger 

Vi vil bruge dine personlige oplysninger til at levere den bedst mulige Tjeneste. Her er nogle eksempler på, 

hvordan vi kan bruge oplysningerne: 

• Til at give kundeservice 

• Til at kommunikere nye funktioner og nyheder om udviklingen af Tjenesten 

• Til at skabe overblik over din(e) kortkonto(konti)  

• Til at udbyde vores tjenester, og til vurdering og analyse (herunder identitetsbekræftelse, 

adfærds-, markeds- og produktanalyse 

• Til at beskytte og undersøge svigagtig, uautoriseret eller ulovlig aktivitet 

• Til at udvikle og forbedre vores produkter og vores tjenester til dig 
 

Hvis du ikke gennemfører registreringen eller køber produktet, vil vi eventuelt bruge de personlige 

oplysninger, som du allerede har givet os til at kontakte dig for at sikre, at du ikke ønsker at gå videre med 

købet eller registreringen. 

Vi vil ikke stille dine personlige oplysninger til rådighed for en tredjepart, dog undtaget følgende tilfælde: 

• til mulige samarbejdspartnere, der kan bruge oplysningerne til at forebygge svindel og 

hvidvask af penge; 

• til vores leverandører eller tjenesteydere, der behandler data på vores vegne og/eller som 

leverer produkter og services til os for at hjælpe med at levere vores egne produkter og 

services til dig; 

• til den finansielle institution, der har udstedt dit Pleo Prepaid MasterCard kort (og som er 

medlem af kortnetværket); 

• til personer, der arbejder som vores agenter (og vores partnere, der formidler vores Pleo 

Prepaid MasterCard kort fra tid til anden) under en streng instruks om fortrolighed; 
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• til nogen, til hvem vi overdrager eller overvejer at overdrage vores rettigheder og pligter i 

henhold til betingelserne som er aftalt med dig; 

• som det kræves ved lov eller regulering; 

• til din arbejdsgiver som har leveret kortet til dig til brug i løbet af din ansættelse; 

• til andre juridiske enheder inden for Pagobox ApS koncernen. 

Som en del af vores kontroller for at forebygge svindel og hvidvask af penge, forbeholder vi os ret til at 

videregive dine personlige oplysninger til en tredjepart, der er specialiseret i disse forhold, og som kan 

beholde disse oplysninger. Sådanne kontroller udføres for at bekræfte din identitet. En decideret 

kreditvurdering vil ikke blive udført.   

Vi forbeholder os også ret til at bruge og videregive oplysninger på et aggregeret niveau (således at ingen 

individuelle kunder kan identificeres) til markedsføring og/eller strategisk udvikling. 

 

Log data 

Vi indsamler de oplysninger, som din browser sender, når du besøger vores Tjeneste ("Log data"). Disse 

Log data kan indeholde oplysninger såsom mængden af tid, der bruges på siderne, din computers Internet 

Protocol ("IP") adresse, browsertype, browserversion, de sider af Tjenesten, som du besøger og tid og dato 

for dit besøg, tiden du er på disse sider og andre statistikker. 

 

Cookies 

Cookies er små filer, som kan indeholde et anonymt og unikt id. Cookies sendes til din browser fra en 

hjemmeside og gemmes på din computers harddisk. 

Vi bruger "cookies" til at indsamle oplysninger. Du kan indstille din browser til at afvise alle cookies eller til at 

give besked, når en cookie bliver sendt. Men hvis du ikke accepterer cookies, kan der forekomme dele af 

vores Tjeneste, som ikke kan anvendes. 
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Tredjeparter 

Vi forbeholder os ret til at engagere tredjepartsvirksomheder og enkeltpersoner til at bidrage til vores 

Tjeneste, til at tilbyde Tjenesten på vores vegne, til at udføre relaterede tjenester eller til at hjælpe os med at 

analysere, hvordan Tjenesten bruges. 

Disse tredjeparter får kun adgang til dine personlige oplysninger for at udføre disse opgaver på vores vegne 

og er forpligtet til ikke at videregive eller bruge oplysningerne til andre formål. 

 

Sikkerhed 

Dine personlige data som lagres hos Pleo er beskyttet af et login via. e-mailadresse og adgangskode 

og/eller et socialt login. Du er ansvarlig for at holde din adgangskode hemmelig, og du bør være omhyggelig 

med at logge ud af din konto, efter du har afsluttet en given session, særligt hvis du bruger en offentligt 

tilgængelig computer. Sikkerheden af dine personlige oplysninger er vigtig for os. Når du får vist eller 

indtaster følsomme oplysninger (såsom dit navn, postadresse, eller kortoplysninger) på vores 

registreringsformularer, kryptere vi oplysningerne ved hjælp af såkaldt ’secure socket layer’ teknologi (SSL). 

Kun medarbejdere der har behov for at få adgang til dine personlige oplysninger (såsom 

kundeservicerepræsentanter) vil få adgang til disse. Pleo holder dets medarbejdere informeret, uddannet og 

påmindet om privatlivets fred og sikkerhed i praksis. 

 

Links til andre hjemmesider 

Vores Tjeneste kan indeholde links til andre websteder, der ikke drives af os. Hvis du klikker på en 

tredjeparts link, vil du blive dirigeret til en tredjeparts websted. Vi anbefaler dig at undersøge 

fortrolighedspolitikken for hvert af de websteder, du besøger. 

Vi har ingen kontrol over, og påtager os intet ansvar for indholdet eller fortrolighedspolitikken relateret til en 

tredjeparts websteder eller tjenester. 

 

Ændring af ejerskab eller forretningsoverdragelse 

Hvis Pleo skifter ejerskab eller på anden vis gennemføre en overdragelse, som fusion eller køb, salg af 

vores aktiver, kan dine oplysninger overdrages i overensstemmelse med gældende lovgivning om privatlivet. 
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Ændringer til denne Fortrolighedspolitik 

Vi forbeholder os retten til at opdatere vores Fortrolighedspolitik fra tid til anden. Vi vil underrette dig om 

eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye Fortrolighedspolitik på denne side. 

Pleo vil give dig besked via e-mail eller via en iøjnefaldende meddelelse på webstedet, før vi gennemfører 

væsentlige ændringer til fortrolighedspolitikken. 

 

Kontakt os 

Har spørgsmål til denne Fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os på support@pleo.io. 
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