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Cookie- og persondatapolitik 

Gældende for hjemmesiderne www.irg.dk og www.irinvest.dk  

Dette website anvender cookies i henhold til nedenstående formål. 

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til nedenstående er meget velkomne og kan rettes 

til info@irg.dk 

Cookiepolitik 

En cookie er en lille tekstfil, der lagres lokalt på din enhed eller giver mulighed for at tilgå allerede 

lagrede oplysninger på din enhed. Du kan læse mere om cookies på Erhvervsstyrelsens hjemme-

side her.  

Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. 

Hvad bruges cookies til? 

Cookies kan bruges til at sikre en bestemt funktion, fx at du har logget ind, har lagt en vare i en 

indkøbskurv, får multimedievideoer og social media plug-ins til at virke osv. (nødvendige og præ-

ference-cookies). De kan også bruges til at måle antal besøgende (trafikmåling) og forbedre bru-

gervenligheden på en side ved at analysere, hvordan websiden bruges (drift og optimering).  

Cookies kan også bruges til at tilrette markedsføring til dig, så den bliver mere relevant (marke-

ting, målrettet annoncering) eller til at finde ud af, hvilken slags profil og mønster, brugere af 

websiden har (analyse/marketing, anonym tracking på tværs af websites). 

IRG bruger cookies til at modtage oplysninger om besøgsstatistik via Google Analytics og Linked-

In. Data bruges blandt andet til at gøre hjemmesiden bedre og mere relevant for de besø-

gende samt at målrettet den til den enkelte bruger. Disse cookies indeholder ingen personlige 

data. 

Periode for opbevaring 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, 

når de ikke længere er nødvendige. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din 

browser, jf. Cookie- og privatlivspolitikken. 

Se hvordan her. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/
http://minecookies.org/cookiehandtering/
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Persondata politik 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når 

du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysnin-

ger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke 

sider du klikker på (interesser).  

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles 

desuden: Navn, evt. firma, telefonnummer, e-mail, og adresse. Det vil typisk være i forbindelse 

med tilmelding af arrangementer. 

Nyhedsmail 

IRG udsender nyhedsmails, der dels kan være af informerende karakter og dels adviseringer om 

for eksempel artikler.  

IRG registrerer kun de oplysninger om den besøgende, som denne selv afgiver ved eventuel til-

melding til sådanne nyhedsbreve, for eksempel navn og e-mailadresse.  

Ved hver nyhedsmail indsamles af denne en række informationer, som IRG anvender til at gøre 

nyhedsbrevet bedre og mere relevant. Det er for eksempel oplysninger om åbningsrater, klikrater 

og mails, der ikke kan leveres. 

Nyhedsmails kan til enhver tid afmeldes, såfremt man ikke ønsker at modtage dem mere. Dette 

kan gøres ved at afmelde nederst på fremsendte nyhedsmail eller kontakte IRG på info@irg.dk 

eller tlf. 9626 3000. 

Personhenførbare oplysninger 

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af 

dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsam-

les og hvorfor. Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os 

disse oplysninger, fx ved at registrere dig ved at tilmelde dig et arrangement. 

Disse oplysninger afgives aldrig til tredjepart. 

Persondataloven - kontakt 

Virksomheden er underlagt persondataloven, hvilket betyder, at du som registreret altid har ret 

til at gøre indsigelse mod en behandling af dine oplysninger, at du har ret til indsigt i hvilke oplys-

ninger, der er registreret om dig, og at du kan tilbagekalde et afgivet samtykke. 
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Henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til dataansvarlig via e-mail: info@irg.dk eller tlf. nr. 

9626 3000. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henven-

delse samme sted. 

Indsigt og klager 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til en-

hver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, 

at der bliver behandlet oplysninger om dig.  

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. 

Henvendelse herom kan ske til: info@irg.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine per-

sonoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. 

Udgiver 

Websitet ejes og publiceres af: 

InvesteringsRådgivning A/S 

Østergade 25, 1.tv. 

7400 Herning 

Tlf. 9626 3000 

E-mail: info@irg.dk 

https://www.datatilsynet.dk/forside/

