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PERSONDATAPOLITIK 
 
Denne Persondatapolitik gælder for levering af audio indhold via den Internet-baserede 
audio enhed (“Tjenesten”) som drives og leveres af Panasonic Corporation, Japan, med 
hjemsted på 1006, Oaza Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8501, Japan ((tilsammen, 
“Panasonic”, “vi”, “os” eller “vores”). 
 
I relation til ethvert forhold om databeskyttelse er Panasonic repræsenteret i 
Europæiske Økonomiske Samarbejdesområde (det vil sige EU, Island, Liechtenstein og 
Norge) og Schweiz af sit tyske selskab, Panasonic Business Support Europe GmbH, med 
hjemsted på The Data Protection Officer Hagenauerstrasse 43 D-65203 Wiesbaden, 
Tyskland eller pr. e-mail: Data_Protection@eu.panasonic.com. 
 
Formålet med denne Persondatapolitik er at informere om hvordan og hvorfor vi bruger 
og indsamler informationer om dig (i denne Persondatapolitik benævnt ”Persondata”, 
som yderligere defineret i afsnit 1 nedenfor) når du bruger Tjenesten. Den forklarer 
også om dine rettigheder og vores forpligtigelser i relation til behandlingen af dine 
Persondata, i overensstemmelse med al gældende databeskyttelseslovgivning 
(”Gældende Databeskyttelseslovgivning”), herunder, men ikke begrænset til, den 
Europæiske databeskyttelseslovgivning herunder, fra og med den 25. maj 2018, 
Persondataforordningen (“GDPR”) og den Føderale Lov om Databeskyttelse af 19. juni 
1992 (”FADP”). 
 
Læs venligst denne Persondatapolitik omhyggeligt da den indeholder vigtige 
informationer. 
 
Denne Persondatapolitik gælder ikke for personoplysninger som indsamles af eller via 
tredjepartsapplikationer, som er tilgængelige via Tjenesten. I det omfang Tjenesten 
bruges af andre i dit hjem, opfordrer vi dig til at give denne Persondatapolitik til dem. 

 
Indhold i denne Persondatapolitik:  

1. Hvad er Persondata? 
2. Hvilken Persondata indsamler Panasonic om dig? 
3. Hvilket retsgrundlag bruger vi til at behandle Persondata? 
4. Hvorfor bruger vi din Persondata? 
5. Til hvem og hvortil videregiver vi dine Persondata? 
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6. Hvor gemmer vi dine Persondata? 
7. Hvad gør vi for at holde dine Persondata sikre? 
8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du udnytte dem? 
9. Hvor lang tid opbevarer vi dine Persondata? 
10. Ændringer til denne Persondatapolitik 
 
1. Hvad er Persondata? 

I relation til denne Persondatapolitik udgør "Persondata" enhver oplysning, som 
relaterer sig til en identificeret eller identificerbar person (eksempelvis dig) eller i 
Schweiz en identificeret eller identificerbar juridisk person. Eksempelvis et 
specifikt Panasonic produkt/enhed identifikations nummer, som du har købt, 
herunder universelle unikke identifikationsoplysninger, og en online 
identifikationsoplysning såsom IP adresse. Oplysninger som ikke i sig selv 
identificerer dig, men som kan linkes til dig, omfattes også af Persondata. 
 

2. Hvilken Persondata indsamler Panasonic om dig?  
Vi indsamler automatisk din IP adressen for din enheds trådløse netværks interface, 
enheds indstillinger og/eller universelle unikke identifikationsoplysninger når du 
forbinder din audio enhed til Internettet. Samtidig indsamler vi automatisk 
produkts/enheds identifikations nummeret på det Panasonic produkt, du har købt. 

 
3. Hvilket retsgrundlag bruger vi til at behandle Persondata? 

Vi må ikke behandle Persondata, med mindre vi har et gyldigt retsgrundlag. Derfor 
vil vi udelukkende behandle Persondata når: 
I. behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontraktuelle forpligtelser 
overfor dig eller for at tage præ-kontraktuelle skridt på din anmodning;  
II. behandlingen er nødvendig for at overholde vores retslige eller regulatoriske 
forpligtelser; eller  
III.  behandlingen er nødvendig for vores legitime interesser medmindre dine 
private interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder (og i relation 
til Schweiz, også offentlige interesser) går forud herfor. Relevante “legitime interesser” 
omfatter: 

(i) at beskytte vores IT-systemer, -arkitektur og netværk;  
(ii) for at beskytte Panasonics rettigheder og ejendom, herunder håndhæve 

ethvert vilkår eller aftale, der styrer vores Tjeneste; og 
(iii) for at leve op til vores målsætninger om virksomhedsansvar. 
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4. Hvorfor bruger vi din Persondata? 
Vi vil bruge din Persondata til følgende formål: for at yde Tjenesten, for at beskytte 
vores kunder (fx mod spam eller forsøg på at bedrage brugerne af vores Tjenesten),  
til at drive og opretholde sikkerheden og integriteten i vores Tjeneste (fx forhindre 
eller stoppe angreb på vores systemer eller netværk) eller for at beskytte Panasonics 
rettigheder eller ejendom, herunder ethvert vilkår eller aftale, der regulerer brugen 
af vores Tjeneste (i det følgende benævnt ”Formålet”).  

 
5. Til hvem og hvortil videregiver vi dine Persondata? 

Vi kan videregive Persondata til enhederne oplistet i dette Afsnit 5, og i Schweiz 
udelukkende på behov-for-at-vide grundlag, til Formålet. Vi kræver, at disse 
tredjeparter tager skridt til at opretholde den fortrolige karakter af alle Persondata,  
som de måtte modtage fra os til at udføre deres opgaver i overensstemmelse med 
vores Persondatapolitik, og vi kræver, at de ikke anvender denne information til 
noget andet formål. Vi kan videregive din information til følgende:   
 
I. Selskaber i Panasonic Koncernen 

Vi kan have brug for at overføre dine Persondata til andre Selskaber i Panasonic 
Koncernen for at levere Tjenesten eller andre relaterede tjenester/assistance, 
som du kræver. Alle Selskaber i Panasonic Koncernen skal følge de 
privatlivsrelaterede regler indeholdt i denne Persondatapolitik. I relation til 
denne klausul betyder ”Selskab i Panasonic Koncernen” enhver selskabsenhed,  
som er direkte eller indirekte kontrolleret af Panasonic.  
 

II. Øvrige Parter in forbindelse med selskabstransaktioner 
Vi må videregive dine Persondata til en tredje part (eller andre Selskaber i 
Panasonic Koncernen) i forbindelse med reorganisering, fusion, overdragelse, 
salg, joint venture, transport eller anden disposition vedrørende alle eller dele af 
Panasonics forretning, aktiver eller ejerandele, herunder uden begrænsning i 
forbindelse med enhver rekonstruktion, konkurs eller lignende behandling.  
 

6. Hvor gemmer vi dine Persondata? 
Persondata vi indsamler fra dig må gemmes og behandles i din egen region, eller 
overføres til, gemmes eller på anden vis behandles uden for det Europæiske 
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Økonomiske Samarbejdesområde (”EØS”) eller Schweiz, herunder men ikke 
begrænset til, Hong Kong og Japan eller ethvert andet land, som ikke yder et 
tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse anerkendt af EU Kommissionen eller den 
Schweiziske Føderale Databeskyttelses- og Informationskommissioner, og hvor 
Panasonic og Selskaber i Koncernen, datterselskaber og serviceudbydere driver 
virksomhed.    
 
Hvor vi overfører dine Persondata ud af EØS eller Schweiz, sørger vi for, at passende 
garantier er på plads for at bidrage til at sikre, at vore tredjeparts-serviceudbydere 
leverer et passende beskyttelsesniveau for dine Persondata. I denne pågældende 
sammenhæng har vi anvendt en overførselsaftale, som inkorporerer EU 
Kommissionens Standardkontrakter godkendt af EU Kommissionen og for så vidt 
angår Schweiz den Schweiziske Føderale Databeskyttelses- og 
Informationskommissioner. Du kan begære yderlige information omkring dette, og få 
en kopi af de relevante garantier på anmodning, ved at sende din anmodning til den 
kontakt, som er angivet i punkt 8 nedenfor. 

 
7. Hvad gør vi for at holde dine Persondata sikre? 

Panasonic opretholder fysiske, tekniske og proceduremæssige 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre Persondata om dig, som vi indsamler i 
forbindelse med vores Tjeneste. Vi begrænser adgangen til sådan information til de 
personer, som har behov for kende informationen for at kunne levere produkter eller 
tjenester til dig og enhver person, du har godkendt til at have adgang til sådan 
information. Men selvom vi tager passende skridt for at beskytte din Persondata er 
ingen hjemmeside, produkt, enhed, online applikation eller dataoverførsel, 
computersystem eller trådløs forbindelse fuldstændig sikker og derfor kan vi ikke 
garantere sikkerheden af din Persondata. 

 
8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du udnytte dem? 
A.  Hvad er dine rettigheder? 

Panasonic vil indsamle, gemme og behandle din Persondata i overensstemmelse med 
dine rettigheder i henhold til Gældende Databeskyttelseslovgivning. 
 
Dine rettigheder under Gældende Databeskyttelseslovgivning inkluderer retten til at 
få indsigt i en kopi af dine Persondata, retten til få berigtiget eller opdateret enhver 
urigtige Persondata og retten til at anmode om sletning af din Persondata eller til at 
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gøre indsigelse imod behandlingen på de betingelser, der fastlagt i Gældende 
Databeskyttelseslovgivning. 
 
Endvidere har du ret til dataportabilitet i visse tilfælde. Dette er retten til at anmode 
om at modtage de Persondata du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at anmode om, at sådanne Persondata 
transmitteres til tredjemand, hvis dette er teknisk muligt, uden hindring fra os og i 
overensstemmelse med dine fortrolighedsforpligtigelser.  

 
B. Udøvelsen af dine rettigheder 

Hvis du ønsker at udøve nogle af ovenstående rettigheder, bedes du kontakte os 
skrifteligt hos følgende kontakt: http://panasonic.jp/support/global/cs/contact.html 
Vi besvarer din anmodning uden unødigt ophold og senest en måned efter 
modtagelsen af din anmodning, medmindre en længere svartid er tilladt efter 
Gældende Databeskyttelseslovgivning. 
 
Hvis du er utilfreds med vores håndtering af dine Persondata, kan du indgive en 
klage til en kompetent tilsynsmyndighed hvis du befinder i EØS, og hvis du befinder 
dig i Schweiz til den Schweiziske Føderale Databeskyttelses- og 
Informationskommissioner. Dette gælder i tillæg til dine rettigheder ovenfor. 

 
9. Hvor lang tid opbevarer vi dine Persondata? 

Vi beholder dine Persondata i tre (3) måneder efter, du ophører med at bruge 
Tjenesten. 
 
10. Ændringer til denne Persondatapolitik 

Vi kan ændre denne Persondatapolitik fra tid til anden. Punktet “Dato for seneste 
opdatering” i bunden af dette dokument angiver, hvornår politikken senest blev 
opdateret, og enhver ændring træder i kraft 7 dage efter opdatering med substantielle 
ændringer af Persondatapolitikken på hjemmesiden for audio enhed,  
http://www.technics.com/support/ og den samtidig udsendelse af notifikationer til alle 
brugere af audio enhed om den substantielle ændring af Persondatapolitikken via 
e-mail eller anden kommunikationsform Panasonic anvender til at informere 
brugerne af Tjenesten forud for sådanne ændringer. Vi vil bede om godkendelse til 
ændringer, hvor det er påkrævet efter gældende lovgivning. 
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Dato for seneste opdatering: 1. december 2022 


