
Databeskyttelse 
 
De persondata, der er krævet oplyst for at afslutte den uafhængige 
repræsentantaftale, bliver bevaret, behandlet og benyttet af ACN udelukkende med 
det formål at etablere og vedligeholde kontraktforholdet mellem ACN og den 
uafhængige repræsentant, samt med henblik på regnskabsførelse og betalingsformål 
i forbindelse med ACN's serviceydelser og provision optjent af den uafhængige 
repræsentant. Inden enhver anden brug af persondata skal ACN forudgående 
indhente tilladelse fra den uafhængige repræsentant. I denne forbindelse skal ACN 
påpege at tilladelse til enhver anden brug af persondata når som helst kan 
tilbagetrækkes helt eller delvist af den uafhængige repræsentant. 
 
Ved at udfylde og indsende den uafhængige repræsentantaftale vedgår en 
uafhængige repræsentant at være indforstået med at hans/hendes persondata kan 
blive opbevaret, behandlet og brugt med henblik på yderligere at udvikle ACN's 
forretning, samt til markedsførings- og annonceringsformål indenfor ACN-gruppen. 
Den uafhængige repræsentant er indforstået med at ACN indhenter kreditoplysninger 
fra et kreditoplysningsfirma, og at ACN overfører data vedrørende kontraktlig 
misligholdelse til et sådant firma. Den uafhængige repræsentant er yderligere 
indforstået med at hans/hendes persondata også kan overføres til firmaer og 
individer, der er tilknyttede ACN-gruppen og som er bosiddende indenfor den 
europæiske union eller USA i det omfang en sådan overførsel tjener enten legitime 
forretningsinteresser for ACN eller kontraktforholdet mellem den uafhængige 
repræsentant og ACN. Vær venlig at forstå, at ACN kan ikke give afkald på 
indhentning og overførsel af kreditoplysninger, og at det er nødvendigt for ACN at 
overføre dine persondata til USA, da det er dér ACN’s databehandlingscentraler 
befinder sig. I tilfælde af manglende accept af sådanne overførsler, eller 
tilbagetrækning af en sådan accept, må ACN afvise at afslutte den uafhængige 
repræsentantaftale, eller må bringe den uafhængige repræsentantaftale til ophør. 
 
 
 
Fortrolighedspolitik 
 
 
ACN’s website kan i princippet benyttes uden afsløring af dine persondata. Når vores 
website benyttes, bliver data gemt på vores servere som sikkerhedsforanstaltning: 
For eksempel navnet på din internet serviceleverandør, websitet du linkede fra til 
vores website, de dele af vores website du besøger og din IP-adresse. Muligvis kan 
disse data bruges til at identificere dig, med de bliver ikke brugt til dette formål. 
Disse data bliver brugt til statistiske formål, men enkeltpersoner forbliver anonyme. 
Hvad angår data, der bliver givet til eksterne organisationer, har vi gennem tekniske 
og organisatoriske midler sikret, at love om databeskyttelse overholdes. Persondata 
bliver kun indsamlet i det omfang du selv videregiver dem til os, for eksempel som 
del af tilmeldelse ved at udfylde blanketter, eller ved at sende os e-mail. Vi holder 
selvfølgelig dine data strengt fortrolige, og vil kun benytte dem til det formål du har 
sendt dem til os for (f.eks. oplysninger om telefonservice hos ACN). Dine persondata 
bliver ikke videregivet af os eller vores agenter til tredjeparter på nogen måde, med 
mindre det er krævet eller tilladt gennem lovgivning, har vi indhentet din tilladelse 
eller et offentligt påbud til at gøre sådan.  
 
 


