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Introduktion
Denne Fortrolighedspolitik forklarer Post2dags indsamling, brug, deling og beskyttelse af brugeroplysninger fra
hjemmesiden, mobilapplikationen og enhver anden mobil eller online-tjeneste, der ejes og tilbydes af Post2day.

Personlige oplysninger, vi indsamler fra dig
Vi bruger personlige oplysninger til at drive, vedligeholde og levere funktionerne og funktionaliteten i Post2day,
samt at kommunikere direkte med dig og tillade dig at kommunikere med andre på platformen eller invitere
andre til at deltage i Post2day.
Vi kan også sende dig servicerelaterede e-mails eller meddelelser.

Oplysninger om din identitet
Når du tilmelder dig, bliver du bedt om at angive dit fulde navn, email og et kodeord.
Post2day beder endvidere om at give andre oplysninger i din brugerprofil for at øge tilliden på vores platform.
Dette omfatter et billede af dig selv og oplysninger om din adresse, fødselsdato, uddannelse, erhverv,
nationalitet, mobilnummer og en beskrivelse om dig selv. Hvis du skriver til os eller svarer os via e-mail, kan vi
beholde indholdet af dine e-mail-meddelelser, din e-mail-adresse og vores svar. Vi kan også beholde kopier af
eventuelle meddelelser, du sender via Post2day. Vi kan beholde oplysningerne i det brugerindhold, du sender på
Post2day.

Betalingsinformation
Post2day indsamler dine personlige betalingsoplysninger. Ved at indsende dine betalingsoplysninger giver du
Post2day tilladelse til at få adgang til og bruge disse oplysninger for at kunne betale på dine vegne for
transaktionen.

Sociale medier
Når du interagerer med vores service via forskellige sociale medier, f.eks. Når du logger ind via Facebook, eller
når ”liker” eller sender en kommentar til vores Facebook-side eller interagerer med os på andre sociale medier,
kan vi modtage oplysninger fra det sociale netværk, så som dine profiloplysninger, profilbillede, brugernavn, det
bruger-ID, der er knyttet til din sociale mediekonto, alder, sprog, land, venneliste og andre oplysninger, som du
tillader det sociale netværk at dele med tredjeparter.
De data, vi modtager, afhænger af dine personlige oplysninger med det sociale netværk.

Oplysninger om din brug vi indsamler
Lokalsporing
Vi logger IP-adresserne på klienter der bruger Post2day. Bemærk venligst, at disse oplysninger ikke identificerer
dig individuelt. Vi bruger din nuværende placering til at forbedre søgeoplevelsen i produktet, men vi gemmer
ikke data om din placering.
Cookies
Vores hjemmeside bruger cookies, herunder tredjeparts cookies, til at vise dig relevant reklame for Post2day og
Post2day produkter.

Hvordan deler vi dine oplysninger
Post2day kan dele dine personlige oplysninger med andre virksomheder, tredjepartsleverandører, konsulenter
eller andre serviceudbydere, der udfører tjenester på vores vegne eller på anden måde hjælper med at yde
tjenesten til dig under rimelige fortrolighedsbetingelser.
Vi kan bruge oplysninger om dig i samarbejde med eksterne virksomheder for at give dig yderligere tjenester i
forbindelse med Post2day.
Vi kan dele dine oplysninger i forbindelse med enhver virksomhedstransaktion, som fusion, salg af hele eller en
del af virksomhedens aktiver eller aktier, omorganisering, finansiering, ændring af kontrol eller erhvervelse af
hele eller en del af vores forretning af et andet selskab eller tredjepart, eller i tilfælde af konkurs eller lignende
eller lignende sager.
Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre, som du kommunikerer om tjenesten og alle oplysninger, du
sender eller deler offentligt på vores hjemmeside eller service. Eventuelle oplysninger, som du frivilligt
offentliggør på Post2day, såsom brugerindhold om kørsler og forsendelser, bliver tilgængelige for
offentligheden, som kontrolleret af eventuelle gældende privatlivsindstillinger.
Personlige oplysninger som adresse og mobilnummer vil kun blive delt med relevante brugere for bekræftede
bookinger. Hvis du fjerner oplysninger, som du har indsendt til Post2day, kan kopierne forblive synlige på
cachelagrede og arkiverede sider, eller hvis andre brugere har kopieret eller gemt disse oplysninger. Vi kan også
dele personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt at overholde gældende lov eller lovgivning eller håndhæve
vores vilkår og betingelser, herunder at undersøge eventuelle overtrædelser eller mistanker om kriminel
adfærd.
Vi kan sammenlægge og anonymisere dine personlige oplysninger og dele disse anonymiserede og / eller
aggregerede data med tredjepart.

Dine valg om dine oplysninger
Profiloplysninger
Du kan til enhver tid ændre dine kontooplysninger ved at logge ind på din konto.
Datalagring
Efter sletning eller deaktivering af din konto kan Post2day beholde dine oplysninger til en kommercielt rimelig
tid til backup, arkivering eller revision, eller for at opretholde og forbedre tjenesten.
Post2day kan endvidere beholde og fortsætte med at bruge alle oplysninger (herunder brugerindhold), der er
indeholdt i din kommunikation med andre medlemmer eller offentliggjort i offentlige eller semi-offentlige
områder af Post2day efter sletning eller deaktivering af din konto.
Ændringer i vores fortrolighedspolitik
Vi kan ændre denne fortrolighedspolitik eller beslægtede procedurer. Vi vil kommunikere disse ændringer på
denne side.
Ændringer i Post2dags fortrolighedspolitik er effektive, når de er publiceret på denne side.
Din brug af Post2day-tjenester efter disse ændringer betyder, at du accepterer den reviderede privatlivspolitik.
Hvis du ikke accepterer disse ændringer, kan du vælge at lukke din konto hos os.

