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Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for InControl 

Senest opdateret: 28. november 2021  

  

HVILKE OPLYSNINGER KAN DU FORVENTE, NÅR DU LÆSER DENNE POLITIK OM BESKYTTELSE AF 

PERSONLIGE OPLYSNINGER? 

Jaguar Land Rover er en af verdens førende producenter af førsteklasses biler. Innovation og design giver 

vores kunder oplevelser, som de kan tage med sig hele livet - de forudser og overgår kundernes behov og 

forventninger. Vores særkende er kvalitet og fortræffelighed. Vores førsteprioritet er at tage os godt af vores 

kunder.  

Vi respekterer privatlivets fred for alle, hvis oplysninger vi behandler. Denne politik om beskyttelse af personlige 

oplysninger forklarer, hvordan vi bruger personlige oplysninger, som vi modtager gennem din brug af Min 

InControl-tjenester og ved brug af vores biler (kaldet ”biler” i nærværende politik om beskyttelse af personlige 

oplysninger), produkter og tjenester, og den informerer dig om dine databeskyttelsesrettigheder.  

OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE 

1.           OPLYSNINGER OM DEN DATAANSVARLIGE: HVEM VI ER, OG HVORDAN VI KAN KONTAKTES 

Hvem er vi: Når vi henviser til ”Jaguar Land Rover”, ”JLR”, ”vi”, ”vores” eller ”os” i nærværende politik 

om beskyttelse af personlige oplysninger, henviser vi til den dataansvarlige: Jaguar land Rover Limited, 

hvis registrerede kontor ligger på: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, England, og hvis 

virksomhedsregistreringsnummer er: 1672070.  

Du kan finde flere oplysninger om koncernen Jaguar Land Rover i kassen ”Jeg vil gerne vide mere” 

nedenfor. 

Customer Relationship-center, kontaktoplysninger: For alle henvendelser vedrørende nærværende 

politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller de omfattede produkter og tjenester bedes du 

kontakte os på følgende e-mailadresse: jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com. 

JEG VIL GERNE VIDE MERE ... 

… om koncernen JAGUAR LAND ROVER ... 

 Jaguar Land Rover er del af en koncern, hvis moderselskab er Jaguar Land Rover Automotive plc. Du kan 

finde flere virksomhedsoplysninger om Jaguar Land Rover på vores webside: 

https://www.jaguarlandrover.com/.  

Jaguar Land Rover er en del af Tata-koncernen. Du kan finde flere oplysninger om Tata-gruppen og Tata-

virksomhederne her: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust og 

http://www.tata.com/company/index/Tata-companies  

  

 

mailto:jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com
https://www.jaguarlandrover.com/
http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
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2.           HVAD POLITIKKEN OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER GÆLDER FOR 

•      Nærværende politik gælder din brug af: 

o  “InControl Remote-appen” er den mobiltelefon-app (“app”), som du har downloadet fra 

onlinebutikken på din smartphone eller håndholdte enhed (tilsammen benævnt “Enhed”), der 

giver dig mulighed for at bruge ”Remote Essentials”-funktionerne og, afhængigt af dit 

abonnement, ”Remote / Remote Premium-funktionerne; 

o  websiden Min InControl, hvorfra du har adgang til din konto til InControl-tjenesterne og bestemte 

InControl-tjenester; 

o  følgende ”InControl”-tjenester (afhængigt af din køretøjsmodel og dit abonnement: (i) de 

tjenester, der leveres via InControl Remote-appen og websiden Min InControl; (ii) tjenesterne 

”SOS-nødopkald”; (iii) tjenesterne ”Optimeret vejhjælp”; (iv) “InControl Secure Tracker/Secure 

Tracker Pro” og (v) andre tilknyttede eller tilgængelige InControl-apps og -tjenester 

(“InControl-tjenester”); 

o  Infotainment-systemet, herunder InControl Touch Pro og Pivi Pro-funktioner; (Brug af ordet 

"Funktioner" i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder biler udstyret med 

InControl TouchPro eller Pivi Pro og dækker infotainment, tilknyttede tjenester og 

softwareopdateringsfunktioner og "Live" -tjenesterne (herunder al software, billeder, tekst, data 

og andet indhold, der indgår i eller vedrører disse funktioner), og  

o  andre tilknyttede bilsystemer og tjenester. 

Bemærk, at denne politik ikke gælder for tredjepartswebsider, som du kan få adgang til i forbindelse 

med din brug af InControl-tjenesterne eller på anden måde, ej heller for tjenester og funktioner, som 

du tilmelder dig for at modtage direkte hos en tredjepart - se i disse tilfælde den relevante tredjeparts 

politik om beskyttelse af personlige oplysninger. 

Denne politik beskriver, på hvilket grundlag de data, herunder de personlige oplysninger, vi indsamler 

fra dig, eller som du videregiver til os, vil blive behandlet af os efter din brug af websiden Min InControl 

eller vores biler, produkter og tjenester beskrevet i afsnit 2. Læs den omhyggeligt for at forstå vores 

praksis vedrørende dataindsamling og dine personlige oplysninger, og hvordan vi vil behandle dem.  

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at oplyse alle passagerer og folk, som du giver tilladelse til at 

bruge din bil, infotainment-systemet og/eller InControl-tjenesterne om den praksis vedrørende 

politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af 

personlige oplysninger (herunder hvordan vi kan indsamle og anvende data fra bilen og/eller 

vedrørende bilens brugere).  

3.           DE TYPER OPLYSNINGER, VI INDSAMLER 

Vi kan indsamle og behandle følgende data om dig og/eller din bil/dine biler: 
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•      Indsendte oplysninger: oplysninger, som du videregiver til os ved at udfylde en onlineformular under 

opsætningen af din konto til InControl-tjenesterne eller under din brug af websiden Min InControl, 

gennem brug af din bils infotainment-system, oplysninger, som du måtte give os direkte (for eksempel 

når du kommunikerer med os via telefon eller e-mail eller gennem en af formularerne på websiden 

Min InControl) eller dem, som den autoriserede forhandler (som du købte eller leasede bilen hos) 

giver til os på dine vegne ved opsætning af din konto til InControl-tjenesterne og ellers i forbindelse 

med eller som opfølgning på en anden kommunikation med dig. Disse oplysninger afhænger af ens 

handlinger, men omfatter navn, adresse, telefonnummer (samt mobilnummer), e-mailadresse, 

foretrukne sprog, adgangskode og pinkoder til ens konto til InControl-tjenesterne, valg og 

præferencer for infotainmentsystemet i ens bil og oplysninger om din(e) foretrukne autoriserede 

forhandler(e). 

•      Yderligere oplysninger: 

o  hvis du kontakter os, gemmer vi eventuelt korrespondancen; og 

o  oplysninger om transaktioner, som du udfører via websiden Min InControl. 

•      Enhedsoplysninger (herunder placering): Vi kan indsamle oplysninger om enheden eller enhver 

computer, som du bruger til at tilgå vores websider eller downloade en kopi af InControl Remote-

appen på din smartphone-enhed, herunder operativsystemet og versionen, det unikke installations-

id for InControl Remote-appen, enhedens lokale indstillinger og landekode. InControl Remote-appen 

kan også indsamle oplysninger om din enheds placering og tokens og brugernavn til brug for 

identifikation, men disse oplysninger vil ikke blive videregivet til os. De samtykkeerklæringer, som du 

giver for at downloade InControl Remote-appen, omfatter samtykke til at bruge GPS og positionsdata 

til appens tjenester, herunder kortoplysningerne. Du kan begrænse adgangen til eller indsamlingen 

af enhedens placering ved at deaktivere din enheds placeringsfunktioner eller ved ikke at bruge 

funktionerne på den enhed, der kræver oplysninger om placering.  Bemærk, at dette kan påvirke de 

tjenester i appen, som er tilgængelige for dig. Vores apps kan give dig mulighed for at aktivere brugen 

af din enheds fingeraftryks- eller nethindescanningsteknologi til at validere din identitet i appen. I 

sådanne tilfælde indsamler vi ikke oplysninger om din fingeraftryks- eller nethindescanning, vi 

modtager blot bekræftelse fra din enhed om, at valideringskontrollen lykkedes. Der er flere 

oplysninger om enhedsdata, automatiseret dataindsamling og cookies i nedenstående cookiepolitik. 

•      Oplysninger om bilens id: oplysninger om den bil/de biler, som du har registreret til InControl-

tjenesterne eller en anden bil, som på anden måde er blevet identificeret over for os (for eksempel 

via en forhandler) som værende tilknyttet dig, herunder bilens identifikationsnummer (VIN), fabrikat, 

model, årgang, funktioner, registreringsnummer og købsdato eller leasingdato og den autoriserede 

forhandler, hos hvem du købte eller leasede bilen.  

•      Positionsoplysninger: For at kunne levere InControl-tjenesterne til dig er det nødvendigt for os og 

vores tjenesteudbydere at benytte positionsdata, der sendes fra din bil, herunder oplysninger om den 

seneste parkeringsposition. Vi indsamler og behandler også andre positionsoplysninger om bilen på 

et givent tidspunkt som en del af funktionen ”rejsesporing” (“Rejser”) i InControl-tjenesterne. De 

oplysninger, vi indsamler og behandler som en del af denne funktion, er beskrevet i 

"Rejseoplysninger” nedenfor. Bilens seneste parkeringsposition vil altid blive sporet, og funktionen 
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kan ikke deaktiveres, når du modtager InControl-tjenester. Du kan til enhver tid slå funktionen Rejser 

fra via websiden Min InControl og InControl Remote-appen. Hvis funktionen “SOS-nødopkald”, 

“Optimeret assistance” eller “InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” er aktiveret, aktiveres 

positionsdata i realtid, der vedrører køretøjet automatisk, når der forekommer en relevant udløsende 

hændelse, såsom at dit køretøj slæbes væk med tændingen slukket, flyttes på en måde, der udløser 

"InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro" eller udløsningen af din bils airbags, og sendes til 

den relevante tjenesteudbyder og/eller redningstjenester (alt efter relevans), selvom du har 

deaktiveret funktionen Rejser. For en fuldstændig beskrivelse af de relevante udløsende hændelser 

henvises til bilens instruktionsbog. Positionsoplysninger er også nødvendige (særskilt fra 

funktionaliteten ”rejseoplysninger”) til brug af bestemte InControl-tjenesters funktionalitet, herunder: 

bilens position på et kort og rutevejledning tilbage til den samt bilens position på en overfyldt 

parkeringsplads med ”bip og blink”-funktionen. Selv om du ikke har aktiveret din konto med 

InControl-tjenester, kan bilen automatisk starte et opkald til en redningstjeneste via den 

begrænsede nødopkaldsfunktion, eller du kan manuelt starte et stemmeopkald til 

alarmtjenester via den begrænsede nødopkaldsfunktion. Forekomsten af et sådant opkald kan 

sende oplysninger, herunder bilens position, tidspunktet og et bil-id til os og/eller vores 

nødtjenesteudbydere som beskrevet i bilens instruktionsbog, som kan findes her: 

https://www.ownerinfo.jaguar.com og https://www.ownerinfo.landrover.com.  

•      Rejseoplysninger: oplysninger om din rejse, der sendes fra din bil, herunder rejseafstanden, position 

i realtid, rejsens varighed og den gennemsnitlige hastighed samt data om rejsens effektivitet. Som 

nævnt ovenfor kan du til enhver tid slå funktionen Rejser fra via websiden Min InControl og InControl 

Remote-appen. Dette vil forhindre, at nogen af ovenstående oplysninger sendes fra bilen (undtagen 

den seneste parkeringsposition). Hvis "SOS-nødopkald”, "Optimeret vejhjælp" eller "InControl Secure 

Tracker / Secure Tracker Pro" er aktiveret, afsendes der imidlertid positionsdata for bilen i realtid til 

den relevante tjenesteudbyder og/eller redningstjenester (alt efter relevans), selvom du har 

deaktiveret funktionen Rejser.  

•      Logoplysninger om taledata: De stemmedata og sendte data, der deles med vores 

stemmetjenesteudbydere, så alle stemmekommandoer kan blive besvaret, kan indeholde følgende: 

lydfiler, tilhørende transkriptioner og logfiler. 

•      Oplysninger om bilen drift: Dette omfatter tekniske data relateret til bilen som et produkt, herunder 

data om bilens komponenter (f.eks. serienummer, softwareversion), bilens kvalitet og vedligeholdelse 

(f.eks. fejlfindingskoder), oplysninger om, at bilen har været involveret i en ulykke, hvor airbaggene 

har været udløst, eller sensorerne har været aktiveret, og oplysninger om bilens drift i løbet af dens 

daglige brug, herunder, men ikke begrænset til, brændstofmængden, status for afstanden inden tom 

tank, kilometerstand, status for afstanden til service, kølervæskestand, sprinklervæskestand, status 

for bremsevæske, slitage på bremseklodser, dæktryk, fejl i dæktrykssensor, motorfejl, oliestand, 

status for døre og vinduer, om sikkerhedsselerne er spændt eller ikke og oplysninger fra sensorerne, 

for eksempel i bilen, på rattet eller fra kameraernes oplysninger, herunder om åbent førerhus, åbent 

bagagerum, status for motorhjelm åben, batterioplysninger, herunder spænding, 

emissionsoplysninger samt om alarmen er slået til eller lyder.  

•      Logoplysninger: I forbindelse med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger henviser 

”"logoplysninger” til registreringen af logfiler eller anmodninger herom i vores systemer i forbindelse 

https://www.ownerinfo.jaguar.com/
https://www.ownerinfo.landrover.com/
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med din brug af infotainment-enheden og dens funktioner og InControl-tjenester. Vi vil automatisk 

indsamle og gemme oplysninger i forbindelse med opkald til "SOS-nødopkald” og "Optimeret 

vejhjælp" fra bilen (herunder dato, tidspunkt, varighed, indhold af opkaldet og antallet af opkald) 

("logoplysninger for opkald"). Anvendelsen af disse data er angivet nedenfor. Når du besøger 

websiden Min InControl, bruger infotainment-systemet eller tilknyttede funktioner, tilslutter et SIM-kort 

eller parrer en enhed, vil vi muligvis automatisk indsamle og gemme visse oplysninger i serverlogfiler, 

herunder men ikke begrænset til IP-adresser, internettjenesteudbyder (ISP), clickstream-data, 

browsertype og -sprog, besøgte og forladte sider samt dato- eller tidsstempler ("logoplysninger for 

webside"). Vi kan også indsamle og gemme oplysninger vedrørende din brug af InControl Remote-

appen og bilens statusmeddelelser, som er sendt af din bil til InControl Remote-appen 

("logoplysninger om app og fra din brug af bilens infotainment-system, tilsluttet SIM-kort eller parret 

enhed (“enhedsoplysninger”).   

•      Sikkerhedsgodkendelse: Bilens identifikationsdata og godkendelses-tokens. 

•      Funktionsoplysninger: indeholder specifikke oplysninger som f.eks. favoritter, notater, medier og 

oplysninger, som du vælger at indsende til de funktioner, du benytter; brugsrelaterede oplysninger 

om indholdsfeed; brugerindstillinger såsom aktivering af ”husk mig”-funktion; 

sikkerhedsgodkendelsesdata; placeringsoplysninger såsom tidszone, sprog og land; bilfabrikat og -

mærke og relevante logoplysninger. 

•      ”Husk mig”- og ”Husk pinkode”-funktioner: Din bil har muligvis en ”husk mig”- eller ”husk 

pinkode”-funktion til bestemte funktioner i InControl-pakken. Hvis du vælger at aktivere denne 

funktion får du mulighed for automatisk at forblive logget ind på bilen og giver dermed lettere adgang 

til funktionerne. Vær opmærksom på, at når denne funktion er aktiv, vil enhver anden, som bruger 

bilen, kunne se dine gemte indstillinger, funktioner og personlige detaljer i bilen og bruge bilens 

InControl-tjenester på samme måde, som hvis vedkommende var dig. Hvis du ikke ønsker, at andre 

brugere kan få adgang, er det dit ansvar at sikre, at 'husk mig’- eller 'husk pinkode'-funktionen er 

deaktiveret, samt at logge dig selv af de relevante funktioner. 

•      Markedsføringsdata: Vi kan direkte fra dig eller fra forhandlere eller andre tredjepartspartnere 

modtage dine kontaktoplysninger, markedsføringspræferencer eller andre oplysninger, såfremt der 

er passende varsel og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Du har ret til at 

bede os om ikke at bruge dine personlige data til markedsføringsformål. Se dine rettigheder til 

databeskyttelse i afsnit 9 (dine databeskyttelsesrettigheder) nedenfor for yderligere oplysninger 

derom. 

•      Offentlige datakilder: Vi kan bruge offentlige datakilder, for eksempel til at understøtte funktionalitet 

eller tjenester (f.eks. til at understøtte godkendelses- og svigkontrol) og/eller vedligeholde 

nøjagtigheden i de data, vi har i vores besiddelse. Vi kan for eksempel udføre kontroller fra tid til 

anden med køretøjskontorer for at kontrollere, at vores bilejeroplysninger er opdaterede. 

•      Tredjepartsdata: Vi kan modtage data fra tredjeparter på de måder, som er beskrevet i afsnit 5 

nedenfor. 
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•      Infotainment-systemets funktioner og softwareopdateringer: Vi kan bruge de data, vi har i vores 

besiddelse (f.eks. VIN), til at registrere præferencevalg, til at understøtte vores levering af 

softwareopdateringer og til at håndtere henvendelser og nødvendige forretningsbehov i forbindelse 

med leveringen af softwareopdateringer.   

Vær opmærksom på, at vi muligvis vil sammenholde de indsendte oplysninger med de andre 

oplysninger, der er beskrevet ovenfor, og i det tilfælde vil vi behandle de samlede oplysninger som 

personlige oplysninger i overensstemmelse med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, 

så længe de er samlede. 

4.           SÅDAN BRUGER VI BILENS DATA OG DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER.  

Vi bruger bilens data og personlige oplysninger til at administrere og efterkomme anmodninger om 

service og oplysninger, til at opnå forståelse af brugen af service, bil og app, til intern forskning og 

udvikling og til at gøre vores produkter og tjenester så effektive som muligt. Der er flere oplysninger om 

vores behandling og de relevante retsgrundlag i kassen ”Jeg vil gerne vide mere” nedenfor. 

JEG VIL GERNE VIDE MERE ... 

Den primære brug af dine personlige oplysninger og de retsgrundlag, vi henholder os til, er:  

Aktiviteter, der kan påkræve indsamling eller 

håndtering af personlige oplysninger: 

De typer oplysninger, vi har 

håndteret: 

Gældende juridiske  

grunde: 

  

o  Mandat fra branchen/lovkrav som f.eks.: 

▪   Redningstjenester (eCall), hvor det er tilladt 

i henhold til lovgivningen. 

▪  Opretholdelse af funktioner og tjenester 

inden for cybersikkerhed (herunder 

trådløse opdateringer af 

softwareudgivelser). 

▪  Kommunikation vedrørende og deling af 

bilgenererede data med relevante 

myndigheder, hvor det er lovligt i 

henhold til lovgivningen.  

o   Kommunikation vedrørende hurtig 

meddelelse om sikkerhedsrelaterede 

problemer eller produkttilbagekaldelse 

o   Administration af juridiske og 

lovgivningsmæssige krav eller retskrav, 

herunder til formål som f.eks.: 

▪  At opfylde vores juridiske forpligtelser eller 

forsvare vores juridiske rettigheder.  

▪  At forebygge/opklare kriminalitet (herunder 

når det påkræves for at hjælpe 

skattemyndighederne, de 

retshåndhævende myndigheder som 

  

▪  Indsendte oplysninger 

▪  Oplysninger om 

identificering af bilen 

▪  Positionsoplysninger 

▪  Turoplysninger 

▪  Oplysninger om bilens 

drift 

▪  Logoplysninger  

▪  Data om offentlige kilder 

▪  Tredjepartsdata. 

▪  Enhedsoplysninger  

  
Juridisk 

forpligtelse 
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politi, køretøjskontorer og anden offentlig 

myndighed eller et efterforskningsorgan 

eller for at beskytte den nationale 

sikkerhed). 

  

o   Opsætning og betjening af bilens 

funktioner og tjenester (herunder via 

udbydere af tredjepartsfunktioner): 

Bemærk især, at: 
▪  Positionsoplysninger behandles efter behov 

for at kunne tilbyde positionsbaserede 

funktioner og tjenester, som kunden er 

tilmeldt eller har anmodet om.  

▪  Logoplysninger om taledata håndteres og 

deles med relevante tjenesteudbydere 

udelukkende med det formål at betjene 

taleaktiverede funktioner og tjenester.  

o   Vedligeholdelse af funktioner og 

tjenester (herunder via udgivelse af 

trådløse opdateringer af 

softwareudgivelser): 

▪  Identificering af fejltilstande, fejlrettelser og 

diagnosticerings- og 

prognosticeringsproblemer. 

▪  Afhjælpning af problemer, henvendelser og 

klager (herunder administrationen af 

garantirelaterede problemer). 

o   Netværks- og oplysningssikkerhed: 

▪  For at opretholde vores netværks- og 

platformsinformationssikkerhed og mere 

generelt at beskytte dine oplysninger 

mod tab eller skade, tyveri eller 

uautoriseret adgang.  

▪  Godkendelsesdata bruges til at logge ind 

på sine konti hos os og som sikkerhed, 

når man bruger funktionerne, og med det 

formål at forhindre uautoriseret adgang. 

Disse oplysninger sendes automatisk 

mellem vores udbydere af 

sikkerhedsgodkendelse og 

værtstjenester for at kunne bekræfte 

brugerens identitet og forhindre 

uautoriseret brug af vores tjenester, 

herunder InControl-tjenester. 

o   Kommunikation vedrørende 

servicekontrakter og -abonnementer 

• Vedligeholdelse af dokumentation og 

generel kontrakt/tjenesteadministration 

 

  

▪  Indsendte oplysninger 

▪  Oplysninger om 

identificering af bilen  

▪  Positionsoplysninger 

▪  Turoplysninger  

▪  Logoplysninger om taledata 

▪  Oplysninger om bilens drift  

▪  Logoplysninger  

▪  Oplysninger om funktioner 

▪  Data om offentlige kilder  

▪  Tredjepartsdata 

▪  Sikkerheds- og 

godkendelsesoplysninger 

▪  Funktionerne ”Husk mig” og 

”Husk pinkode”: 

  

  

Kontrakt 

      
 



INCONTROL            8 

 

o   Besparelse af kundehenvendelser og 

afhjælpning af problemer (før og efter 

kontraktindgåelse)   

▪  Af hensyn til interne drifts- og 

administrationsformål (dette omfatter 

f.eks. fejlfinding, test, understøttelse af 

vores auditeringskrav, undersøgelse af 

potentielt misbrug og besvarelse af 

henvendelser fra kunden) og som 

understøttelse af dine henvendelser. 

▪  Vi vil muligvis optage dine opkald til 
uddannelses- og kvalitetsformål og til 
hjælp til at afgøre tvister. 

o   Kommunikation vedrørende 

produkter/funktioner (hvor disse ikke er 

af en markedsføringsmæssig eller 

kampagnerelateret natur, f.eks. ved at 

stille opdateringer til rådighed 

vedrørende kontraktsmæssige tjenester 

eller funktioner) 

o   Meddelelse om bilens 

tilstandsoplysninger (VHN): 

▪  At kommunikere med kunden om status af 

bestemte advarsler vedrørende bilens 

tilstand. 

o   Kommunikation vedrørende 

markedsføring og kampagner (hvor 

dette ikke på anden måde kræver 

samtykke), f.eks.: 

▪  Post-, telefon-, markedsførings- eller 

kampagnekommunikation; 

▪  Markedsføring digitalt eller via sociale 

medier, hvor dette ikke er individuelt 

målrettet; 

▪  Tilbud om fornyelse af serviceaftale og -

abonnement vedrørende kundens 

eksisterende tjenester; 

▪  Markedsførings- og 

kampagnekommunikation vedrørende 

lignende produkter og tjenester, 

undtagen hvor kunden har frabedt sig at 
modtage en sådan form for kommunikation.  

o   Forskning og udvikling, dataindsamling og 

dataanalyse: 

Med henblik på: 

▪  Produktudvikling og -forbedring  

▪  Identifikation af fejltilstande, nødvendige 

fejlrettelser, diagnosticerings- og 

prognosticeringsproblemer og 

▪  Indsendte oplysninger  

▪  Oplysninger om 

identificering af bilen 

▪  Markedsføringsdata 

▪  Positionsoplysninger og 

turoplysninger 

(undtagen hvor 

samtykke er påkrævet 

ved lov) 

▪  Data om bilens drift 

▪  Enhedsoplysninger 

▪  Tredjepartsdata 

▪  Logoplysninger 

▪  Logoplysninger for opkald 

▪  Logoplysninger for app 

▪  Sikkerheds- og 

godkendelsesdata 

▪  Data om offentlige kilder 

Lovligt 
forretningsanliggende  
Interesse 
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▪  evaluering af funktionsbrug, tendenser og 

præferencer.  

Dette omfatter processen med 

anonymisering af data med henblik på 

yderligere undersøgelse/analyse/statistiske 

formål (herunder uden begrænsning af 

netværks- og informationssikkerhedsformål).  
o   Forbedring af vores webside, infotainment 

og den generelle kundeoplevelse: 

▪  At forbedre og forenkle kundens oplevelse 

på tværs af Jaguar Land Rover-

websider, oplevelsen inde i bilen, 

funktioner i appen (f.eks. at registrere 

skærmstørrelsen, så den passer til den 

enhed, kunden tilgår tjenesten på) og 

understøtte kundens brug af personlige 

websidesområder (herunder behandling i 

din adgang og brug af ”Kundeportalen” 

og i kundens Single Sign-On-

godkendelsesture).  

▪  Forudfyldelse af datafelter på websiden for 

at forbedre og effektivisere kundens 

onlineoplevelse.  

o   Verificere ændringer i ejerskab af bilen 

og hjælp til at fjerne bindingen til 

InControl-konto  

o   Vedligeholdelse af dokumentation og 

generel administration 

▪    At vedligeholde vores dokumentation, 

administrere og vedligeholde vores 

tjenester, apps, websider og bilens 

funktionalitet. 

▪  At understøtte kundens henvendelser og af 

hensyn til andre interne funktioner og 

administrative formål (for eksempel vil 

dette omfatte fejlfinding, test, 

understøttelse af vores auditeringskrav 

og besvarelse af henvendelser fra 

kunden, herunder vedrørende 

databeskyttelsesrettigheder). 

  

Vi vil muligvis optage dine opkald til 

uddannelses- og kvalitetsformål og til hjælp 

til at afgøre tvister. 

o   Virksomhedsovertagelse og -afhændelse 

  

o   Dataindsamling, -analyse og -profilering: 

Som angivet ovenfor udfører vi forskning og 
analyseaktiviteter til at informere om vores 

  

▪  Indsendte oplysninger 

▪  Oplysninger om 

identificering af bilen  

  

Samtykke  
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markedsføringsstrategier, til at skabe en 
bedre forståelse for vores kunder og 
besøgende, til at understøtte vores 
websidereklamering og til at forbedre vores 
websideoplysninger, funktionalitet og de 
tjenester, vi leverer. Hvis vi bruger resultatet 
af sådanne aktiviteter til profilerings- og 
skræddersyede markedsføringsformål, som 
beskrevet nærmere nedenfor, anmoder vi 
om dit samtykke hertil.  

o   Kommunikation vedrørende markedsføring 

og kampagner: 

▪  Vi kan sende 

markedsføringskommunikation til dig, 

herunder elektronisk (f.eks. e-mail, sms, 

digitale eller sociale medier osv.), i 

forbindelse med produkter og tjenester, 

der kan være af interesse for dig. 

▪  Vi kan også dele dine detaljer med vores 

netværk af uafhængige tredjeparter til 

afsendelse af 

markedsføringskommunikation, herunder 

elektronisk. 

▪  Vi kan anvende cookies til skræddersyede 

markedsføringsformål (se vores 

Cookies_Policy) 

o   Brug af positionsoplysninger til forskning 

og udvikling, dataindsamling og data 

(hvor samtykke er påkrævet ved lov til brug 

af ikke-indsamlede/specifikke 

geopositionsdata) 

o   Trådløse opdateringer af software: 

▪  For at implementere trådløse 

opdateringer i din bil, hvor sådanne 

opdateringer ikke vedrører en tjeneste, 

som du har abonneret på, eller som på 

anden måde kræver forudgående 

samtykke fra brugeren i forbindelse 

med deres implementering. 

Bemærk: Hvis vi indsamler dine personlige 

oplysninger med samtykke af hensyn til et af 

ovenstående formål, kan man når som helst 

tilbagekalde sit samtykke, så vi ikke længere 

har lov til at bruge dine oplysninger. Der 

findes flere oplysninger om Tilbagekaldelse 

af samtykke i Afsnit_9 nedenfor. Kundens 

ret til tilbagekaldelse af samtykke berører 

ikke lovligheden af behandling på baggrund 

af samtykket inden dets tilbagekaldelse. 

▪  Data om bilens drift 

▪  Positionsoplysninger 

▪  Turoplysninger  

▪  Oplysninger om bilens 

drift 

▪  Tredjepartsdata 

▪  Markedsføringsdata 
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5.           DEM DELER VI PERSONLIGE OPLYSNINGER MED 

  

Vi deler muligvis dine personlige data med (og modtager muligvis oplysninger om dig og din(e) bil(er) 

fra):  

•      De tredjeparter, der har brug for at håndtere dem, herunder leverandører (se flere oplysninger), 

tredjepartsapp, navigation og andre funktionsudbydere og tjenesteudbydere til bilrelaterede tjenester 

(herunder, men ikke begrænset til, stemmeassistentfunktioner og -tjenester, finansiering, forsikring, 

garanti, leasing/leje) og InControl-tjenesteudbydere, så vi kan give dig og holde øje med brugen og 

ydeevnen af de produkter og tjenester, som du er berettiget til, har tilmeldt dig eller anmodet om, eller 

som passer til din bil, for eksempel InControl-tjenester og -funktioner, tilgængelige biltjenester eller 

softwareopdateringer. 

•      For at aktivere tredjepartstjenester og -funktioner kan du være nødt til at knytte din InControl-konto 

til din relevante tredjepartskonto. Hvis du vælger at tilknytte dine konti, deler vi visse indsendte 

oplysninger, oplysninger om identifikations af bilen, positionsoplysninger, kørselsoplysninger, 

oplysninger om køretøjets drift, logoplysninger og/eller funktionsoplysninger, der kræves af 

tredjepartstjenesteudbyderen, for at vedkommende kan levere den tjeneste eller funktion, du har valgt 

at aktivere. Se den relevante tredjeparts politik for beskyttelse af personlige oplysninger for at få 

oplysninger om, hvordan vedkommendes tjenester behandler personlige oplysninger. 

•      Med det formål at levere InControl-tjenesterne til dig: vores telematik-tjenesteudbyder, 

redningstjenesterne, vores vejhjælpsudbyder, vores tjenesteudbyder, der finder stjålne biler, lokale 

myndigheder, vores udbydere af værtstjenester, den/de mobile netværksoperatør(er) for InControl-

tjenester, vores udbyder(e) af anonymiserede analysetjenester og vores 

markedsføringstjenesteudbyder(e). 

•      For at kunne behandle din fornyelse af abonnementet på InControl-tjenesterne og andre er det også 

nødvendigt at videregive oplysninger, som vedrører dit abonnement på dine InControl-tjenester med 

vores udbyder af e-handelstjenester. Dette omfatter oplysninger om bilens id og personlige 

oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi bruger tredjeparter til at 

understøtte vores administrative funktioner, så vi kan behandle og åbne for abonnementsbestillinger. 

Vi begrænser de data, der deles, til det der er nødvendigt for at kunne levere tjenesten  

•       Vores netværk af forhandlere, autoriserede værksteder og, hvor det måtte være relevant, vores 

importørnetværk (tilsammen vores ”forhandlernetværk”), så vi kan opfylde anmodninger om varer, 

tjenester osv. og med henblik på bedømmelse og uddannelse, så vi kan forbedre kvaliteten af de 

tjenester, som du får ved at interagere med vores forhandlernetværk. 

•      Jaguar Land Rovers koncernselskaber i overensstemmelse med de dataanvendelser, som er angivet 

i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. 

•      Tredjeparter i tilfælde af, at vi sælger eller køber en virksomhed eller aktiver. 

•      Hvis vi er forpligtet til at offentliggøre eller videregive dine personlige oplysninger for at overholde en 

lovhjemlet forpligtelse eller anmodning, eller i det omfang offentliggørelse er tilladt i kraft af 

lovgivningen eller en undtagelse (herunder, men ikke begrænset til offentliggørelse med henblik på 
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retsforfølgning, indhentning af juridisk rådgivning eller fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af juridiske 

rettigheder, forebyggelse af eller opklaring af kriminalitet, pågribelse eller retsforfølgelse af 

lovovertrædere eller beskyttelse af den nationale sikkerhed) eller for at håndhæve vores kontraktlige 

vilkår eller undersøge aktuelle eller formodede overtrædelser eller for at beskytte Jaguar Land Rovers 

eller vores kunders rettigheder, ejendom eller sikkerhed. 

•      Hvis din bil ejes, leases eller administreres af en virksomhed eller anden organisation, vil vi videregive 

oplysninger om bilens id til tredjeparten, så denne kan administrere, forny og afbestille abonnementer 

til InControl-pakken for biler i dennes vognpark 

Vi har sammen med vores tjenesteudbydere truffet sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine data 

opbevares sikkert og anvendes til de formål, der er fastsat i nærværende politik om beskyttelse af personlige 

oplysninger. JEG VIL GERNE VIDE MERE ... 

… om JLR's netværk af uafhængige tredjeparter ... 

Vi arbejder med et antal uafhængige tredjeparter i leveringen af tjenester, for eksempel vores 

forhandlernetværk, kreditudbydere og driftsleasingprodukter.  Personlige oplysninger kan sendes direkte til 

disse enheder af dig (for eksempel hvis du kontakter dem via telefon eller e-mail eller via deres websider), 

eller vi kan dele personlige oplysninger med dem, hvor det måtte være hensigtsmæssigt for at understøtte 

dine henvendelser eller andre servicekrav. 

Når du bruger Jaguar Land Rovers websider for at finde eller oprette kontakt til vores forhandlernetværk, en 

tjenesteudbyder eller en udbyder af driftsleasingprodukter, er disse (medmindre andet er angivet) 

uafhængige virksomheder og ikke et af Jaguar Land Rovers koncernselskaber. Enhver kontakt, som du 

opretter til dem (for eksempel ved at ringe eller sende en e-mail) og alle oplysninger, som du giver dem 

gennem brug af deres websider, kontrolleres af dem, ikke af JLR. Har du har spørgsmål vedrørende en 

tredjeparts (for eksempel en forhandler, importør, kreditudbyder, udbyder af driftsleasingprodukter eller 

mekaniker) brug af dine personlige oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter disse tredjeparter direkte. 

For oplysninger om uafhængige tredjeparter, som vi arbejder med:   

For Jaguar: 

• Vores forhandlernetværk er generelt identificerbart i funktionaliteten ”find en forhandler” på 

websiden. Der kan søges efter dem på navn, sted eller postnummer. En komplet liste over alle 

autoriserede forhandlere er tilgængelig her: https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html. 

For Land Rover: 

• Vores forhandlernetværk er generelt identificerbart i funktionaliteten ”find en forhandler” på 

websiden. Der kan søges efter dem på navn, sted eller postnummer. En komplet liste over alle 

autoriserede forhandlere er tilgængelig her: https://www.landrover.com/dealer-locator.html. 

… om leverandører ... 

https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
https://www.landrover.com/dealer-locator.html


INCONTROL            13 

 

Vi bruger flere tjenesteudbydere til at understøtte vores virksomhed, og disse tjenesteudbydere kan have 

adgang til vores systemer og oplysninger for at kunne levere tjenester til os og på dine vegne, for eksempel 

betalingsbehandlere, udbydere af informationsteknologi som værts- eller skytjenester, markedsføring, 

analyser og support til digital reklamering, udbydere af bilteknologi, herunder support af indhold til biler, 

kundeservice og kontakt, service- og systemspecialister, administrative tjenester og supporttjenester og 

websideanalysesupport.  

… om JAGUAR LAND ROVERs koncernselskaber, og hvordan de kan levere servicesupport ... 

Som medlem af Tatas-koncernens virksomheder drager vi fordel af den store it-infrastruktur og ekspertise, 

som eksisterer i vores brede virksomhedsstruktur. Det betyder, at der kun kan tages adgang til de personlige 

oplysninger, som du giver os, af medlemmer af vores koncernselskaber, når det måtte være nødvendigt 

med henblik på service og systemvedligeholdelse og support, samlet analyse, driftskontinuitet, it og 

administrative formål. Dette kan for eksempel være til efter behov at understøtte specifikke 

websideforespørgsler eller for at give teknisk støtte, som opretholder websidens funktionalitet.  

… om offentlige instanser, de retshåndhævende myndigheder og kontrolinstanser ... 

Fra tid til anden kan politiet, andre retshåndhævende myndigheder og kontrolinstanser anmode om 

personlige oplysninger, for eksempel for at forebygge eller opklare kriminalitet eller pågribe eller retsforfølge 

lovovertrædere.  

  

6.           OPLYSNINGER OM INTERNATIONALE DATAOVERFØRSLER.  

De oplysninger, vi indsamler fra dig, gemmes i Storbritannien (”UK”) og Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde ("EØS") og/eller i andre lande i det omfang, det er nødvendigt for os eller vores 

tjenesteudbydere at levere bilens tjenester og InControl-tjenesterne. De kan behandles af personale 

uden for UK og EØS, der arbejder for os eller for en af vores tjenesteudbydere, herunder personale, der 

er beskæftiget med levering af InControl-tjenesterne. Når personlige oplysninger deles uden for UK 

og/eller EØS, benytter vi os af sikkerhedsforanstaltninger til at tilføje den databeskyttelse, der gælder for 

disse dataoverførsler. Dette omfatter en vurdering af tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i det 

pågældende tredjeland, brug af modelkontraktbestemmelser, som er godkendt af Europa-Kommissionen 

(eller UK, hvor det er hensigtsmæssigt) og en vurdering af Privacy Shield-certificeringen for 

virksomheder, der er beliggende i USA (hvor det anses for at være en hensigtsmæssig metode eller 

overførsel). 

JEG VIL GERNE VIDE MERE ... 

… om kontrol af hvorvidt det beskyttelsesniveau, som JAGUAR LAND ROVER anvender for 

internationale dataoverførsler, er tilstrækkeligt … 

Når JAGUAR LAND ROVER vælger at dele personlige oplysninger med en tredjepart, der er beliggende 

uden for EU, vurderes følgende faktorer at understøtte tilstrækkelig sikkerhed i overførslen af disse 

oplysninger: 
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• Interne kontroller til at identificere tilstedeværelsen af eller manglen på Europa-

Kommissionens beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Vi har koncernselskaber 

og bruger leverandører, der er beliggende i lande, som er godkendt af Europa-Kommissionen som 

havende hovedsageligt tilsvarende databeskyttelseslove. En komplet liste over disse lande fra og 

med datoen for denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger omfatter: Andorra, Argentina, 

Canada, Færøerne, Guernsey, Israel, Schweiz, Japan, Jersey, New Zealand, Uruguay og Isle of 

Man. (EU-USA's Privacy Shield-program er beskrevet nedenfor). Denne liste og oplysninger om den 

beskyttelse, som Europa-Kommissionen tager i betragtning, findes her: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-

protection-personal-data-non-eu-countries_en.  

• Brug af foranstaltninger som foranstaltninger, der er godkendt af Europa-Kommissionen til 

at understøtte overførsel af personlige oplysninger med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. 

Vi har også koncernvirksomheder og bruger leverandører, der er beliggende i lande andre steder i 

verden. For at administrere overholdelsen af databeskyttelse i disse overførsler benytter vi 

dataoverførselsmekanismer, der er godkendt af Europa-Kommissionen eller UK, for eksempel brug 

af modelkontraktbestemmelser. Hvor det måtte være relevant, vil vi også vurdere, når en leverandør 

kan bevise over for os, at de har bindende virksomhedsregler. (Bindende virksomhedsregler er en 

mekanisme til databeskyttelse, som anerkendes af GDPR til tilsikring af et tilstrækkeligt 

beskyttelsesniveau i overførsler af personlige oplysninger). Vi samarbejder eventuelt med 

leverandører, der kan demonstrere over for os, at de er Privacy Shield-certificeret, hvor dette anses 

for at være en passende overførselsmetode. 

o For at forstå de beskyttelsesmekanismer, som er påkrævet i modelbestemmelser, der er 

godkendt af Europa-Kommissionen, er en kopi af skabelonen af disse tilgængelig her: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-

contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.  

o For at se en fuld liste over godkendte bindende virksomhedsregler bedes du bruge følgende 

link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-

eu/binding-corporate-rules_en. 

o En fuld liste over deltagere i Privacy Shield og deres Privacy Shield-certificeringsoplysninger 

er tilgængelig her: https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

7.           SÅ LÆNGE BEHOLDER VI PERSONLIGE OPLYSNINGER.  

Vi beholder dine personlige oplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne levere de produkter og 

tjenester, du er tilmeldt. Vi kan også beholde dem for at overholde vores juridiske forpligtelser, opfylde 

service- eller kontraktforpligtelser, besvare henvendelser og løse eventuelle tvister, for at opfylde vores 

legitime interesser og gennemtvinge vores rettigheder.  

De kriterier, vi bruger for at fastlægge opbevaringsperioden, omfatter følgende: kontraktbestemmelser, 

som er gældende, forældelsesfrister, gældende myndighedskrav og industristandarder. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en
https://www.privacyshield.gov/welcome
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8.           SÅDAN HOLDES DINE OPLYSNINGER SIKRE 

Vi vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine data behandles sikkert og i 

overensstemmelse med nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. 

Vi kræver, at alle vores tjenesteudbydere træffer passende foranstaltninger for at opretholde sikkerheden 

for dine oplysninger, og disse tjenesteudbydere vil kun have adgang til og kunne bruge dine oplysninger 

med henblik på at levere de aftalte tjenester. 

Hvis vi har givet dig (eller hvor du har valgt dette) en adgangskode, der giver dig adgang til kontoen 

InControl-tjenester, er det dit ansvar at holde denne adgangskode hemmelig. Vi beder dig om ikke at 

dele din adgangskode med andre. Vi gemmer ikke loginoplysninger til tredjepartstjenester, som du har 

valgt at oprette forbindelse til, vi gemmer kun et godkendelses-token på en sikker måde. 

På grund af beskaffenheden af internettet og telekommunikation er overførsel af oplysninger via disse 

kanaler desværre ikke fuldstændig sikker. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personlige 

oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine dataoverførsler via internettet. Dette betyder, at 

alle dataoverførsler sker på din egen risiko. Dine oplysninger vil blive opbevaret i et sikkert miljø, der er 

beskyttet af en kombination af fysiske og tekniske foranstaltninger såsom krypteringsteknologier og 

godkendelsessystemer for at forhindre tab, misbrug, ændring, offentliggørelse, ødelæggelse, tyveri eller 

uautoriseret adgang. Hvor du har en bil med en webbrowser, tilrådes du kun at få adgang til websider, 

du har tillid til. 

9.           DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER.  

Du har rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger, herunder: at tilbagekalde samtykke, 

når du har givet det, at blive orienteret og have adgang til dine personlige oplysninger, at rette og 

færdiggøre unøjagtige data og i visse tilfælde at begrænse, anmode om sletning, gøre indsigelse mod 

behandling eller anmode om portabilitet af dine personlige oplysninger til en anden organisation. 

Du kan til enhver tid opdatere dine personlige oplysninger, der opbevares af os, via websiden Min 

InControl eller Remote-appen.  

Vi forsøger at yde den bedste kundeservice. Hvis du har brug for eller ønsker at komme i kontakt med 

os vedrørende dine databeskyttelsesrettigheder, kan du kontakte os ved at benytte nedenstående e-

mailadresse til Customer Relationship og tilføje i emnefeltet, at det vedrører dine 

databeskyttelsesrettigheder.  

•        jlr-euro-importer-customer-relations@jaguarlandrover.com 

Hvis du er utilfreds og har en klage, der vedrører databeskyttelse, skal du kontakte vores 

databeskyttelsesansvarlige direkte på denne e-mailadresse: DPOffice@jaguarlandrover.com.  Hvis du 

ikke er tilfreds, har du også ret til at klage til en tilsynsmyndighed.  

Der er flere oplysninger om disse databeskyttelsesrettigheder i kassen ”Jeg vil gerne vide mere” 

nedenfor.   

mailto:DPOffice@jaguarlandrover.com
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JEG VIL GERNE VIDE MERE ... 

…  om mine rettigheder som registreret ... 

Hvis du har givet os samtykke til at behandle dine personlige oplysninger, herunder til elektronisk 

markedsføring, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst. Brug for eksempel de viste 

muligheder for afmelding. Disse kan ses i den markedsføringskommunikation, vi e-mailer til dig.  

• Du kan bede om adgang til de personlige oplysninger, som vi har om dig, gøre indsigelse mod 

behandlingen, anmode om, at vi retter fejl, begrænser eller standser behandlingen eller sletter de 

personlige oplysninger. Hvis du beder os om at slette dem eller standse behandlingen, har vi ikke 

altid pligt til at gøre det. Hvis det er tilfældet, vil vi forklare hvorfor.  

• I visse omstændigheder kan du bede os om at give dig dine personlige oplysninger i et brugbart 

elektronisk form og overføre dem til en tredjepart (ret til dataportabilitet). Denne rettighed gælder 

kun i visse omstændigheder. Når den ikke gælder, vil vi forklare hvorfor.   

…om, hvordan jeg kan kontakte tilsynsmyndigheden i Storbritannien…  

Information Commissioner’s Office (ICO) er den tilsynsførende myndighed, som regulerer personlige 

oplysninger i Storbritannien. Du kan kontakte ICO på følgende måder: 

•        Ved at gå til deres webside: www.ico.org.uk 

•        Ved at ringe til dem på 0303 123 1113 

• eller ved at skrive til dem på følgende adresse: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, 

Water Lane, Wilmslow SK9 5AF. 

  

10.        ÆNDRINGER I DENNE POLITIK 

Opdateringer til nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger vises her: 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/DNK og 

https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/DNK. Der vil blive placeret en 

meddelelse på websiden Min InControl indeholdende den opdaterede politik om beskyttelse af 

personlige oplysninger. 

 

11.        TREDJEPARTSTJENESTER OG LINKS TIL ANDRE WEBSIDER 

Websiden Min InControl kan indeholde links til andre websider, der drives af andre organisationer, som 

vi ikke kontrollerer. Nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for de 

andre websider, så vi opfordrer dig til at læse deres beskrivelse af deres behandling af personlige 

oplysninger. Bemærk, at denne politik ikke gælder for tredjepartstjenester og websider mere generelt, 

herunder dem, som du muligvis får adgang til i forbindelse med din brug af InControl-pakken, eller når 

du tilmelder dig en app eller tjenester direkte hos en tredjepart. Se i disse tilfælde den relevante 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/DNK
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/DNK
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tredjeparts privatlivspolitik. Vi er ikke ansvarlige for andre websiders og apps politik om og praksis inden 

for beskyttelse af personlige oplysninger (selvom du tilgår dem ved at bruge links, som vi giver). Vi giver 

alene links til disse websteder til din orientering og af bekvemmelighedshensyn. Vi fraskriver os specifikt 

ansvaret for deres indhold, praksis med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger og 

anvendelsesvilkår, og vi giver ingen påtegninger, garantier eller løfter om deres nøjagtighed, indhold 

eller grundighed.  

  

POLITIK OM COOKIES 

En cookie er en informationsstreng, der kun indeholder tekst, som en webside overfører til cookie-filen i 

browseren på din computers harddisk, så websiden kan huske, hvem du er. Cookies kan hjælpe en webside 

med hurtigere at matche dine foretrukne interesser - de fleste større websider bruger cookies. Cookies kan 

ikke alene bruges til at identificere dig. En cookie vil typisk indeholde navnet på det domæne, som cookien 

stammer fra, cookiens "levetid" og en værdi, som regel et vilkårligt genereret unikt nummer. 

Vi bruger to typer cookies som beskrevet i tabellerne nedenfor.  

•      Session-cookies, som er midlertidige cookies, der forbliver i din browsers cookie-fil, indtil du forlader 

websiden; og 

•      Vedvarende cookies, som forbliver i din browsers cookie-fil i meget længere tid (hvor længe vil 

afhænge af den enkelte cookies levetid). 

Session-cookies bruges: 

•      Til at give dig mulighed for at flytte oplysninger mellem forskellige sider på vores webside, så du 

slipper for at skulle genindtaste oplysninger; og 

•      Ved registreringen, så du kan få adgang til gemte oplysninger. 

Vedvarende cookies bruges: 

•      Til at hjælpe os med at genkende dig som en unik besøgende (vha. et nummer, så du ikke kan 

identificeres personligt), når du vender tilbage til vores webside;  

•      Til at gøre det muligt for os at skræddersy indhold eller reklamer, så de matcher dine foretrukne 

interesser, samt så du undgår at få vist de samme reklamer gentagne gange og 

•      Til at indsamle anonyme, sammensatte statistikker, der gør det muligt for os at forstå, hvordan 

brugere anvender vores webside og til at hjælpe os med at forbedre strukturen på vores webside. Vi 

kan ikke identificere dig personligt på denne måde. 

Websiden Min InControl 

Websiden Min InControl og InControl-websiderne bruger cookies til at skelne dig fra andre brugere af websiden 

Min InControl. Dette hjælper os til at give dig en god oplevelse, når du bruger InControl-tjenesterne, og giver 

os desuden mulighed for at forbedre InControl-tjenesterne.  
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Du har muligheden for at acceptere eller afvise cookies ved at ændre dine browserindstillinger. Men du vil 

muligvis ikke kunne bruge alle tjenestens interaktive funktioner, hvis cookies er slået fra. 

Nedenfor er en liste over de vigtigste cookies, som vi bruger på websiden Min InControl, og hvad vi bruger dem 

til. 

Cookie-navn 
Cookie-

type 
Formål med cookies 

Varighed 

cookieInfoShownDealer Vedvarende  Denne cookie gemmer oplysninger for at 

kunne vise dig meddelelsen om 

cookiepolitikken.   

2 kalendermåneder 

fra første interaktion 

med websiden. 

JSESSIONID Session Under en websidesession gemmer denne 

cookie midlertidigt de oplysninger, du har 

indtastet, for at gøre visse funktioner på 

websiden brugbare, når du går fra side til 

side.  

30 minutter fra brug 

af websiden. 

cookieInfoShown Vedvarende Denne cookie gemmer oplysninger for at 

kunne præsentere cookiepolitikken for dig.  

1 kalenderår fra 

første interaktion 

med websiden. 

jlr-remember-me Vedvarende Denne cookie anvendes kun, hvis du har 

valgt at få portalen til at huske dig ved 

login. Den gemmer et token til din 

identifikation. 

Under din brug af 

websiden fra din 

første interaktion 

med websiden. 

jlr-remember-me-login-

name 

Vedvarende Denne cookie anvendes kun, hvis du har 

valgt at få portalen til at huske dig ved 

login. Den gemmer dit brugernavn til 

identifikation. 

Under din brug af 

websiden fra din 

første interaktion 

med websiden. 

jlr-selected-locale Vedvarende Denne cookie gemmer det sprog, som du 

foretrækker at få vist portalen på. 

Under din brug af 

websiden fra din 

første interaktion 

med websiden. 

Google Analytics Vedvarende Vi bruger Google Analytics til at indsamle 

anonyme, kumulerede statistikker, der gør 

det muligt for os at forstå, hvordan brugere 

anvender vores webside og til at hjælpe os 

med at forbedre strukturen på vores 

webside. Disse oplysninger identificerer 

dig ikke personligt. Se 

www.google.com/policies/privacy/partners 

2 kalenderår fra din 

interaktion med 

websiden. 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
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for 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

for yderligere oplysninger.  

  

Du kan slette og blokere alle cookies fra websiden Min InControl ved at aktivere den indstilling på din browser, 

der giver dig mulighed for at nægte opsætning af alle eller nogle cookies. Hvis du bruger dine 

browserindstillinger til at blokere cookies, vil du evt. erfare, at visse elementer på vores webside muligvis ikke 

fungerer korrekt.  

  
Pivi Infotainment-systemet 

Pivi Infotainment-systemet bruger analyseværktøjer (herunder førstepartscookies) til at forstå din brug af og 

hjælpe os med at forbedre og identificere problemer med Pivi Pro-funktionerne. Du har mulighed for at 

acceptere eller afvise cookies ved at ændre indstillingerne i Pivi Infotainment-systemet. Du kan til enhver tid 

ændre dit valg i bilens indstillinger. 

Nedenfor er en liste over de vigtigste cookies, som vi bruger, og hvad vi bruger dem til. 

Cookienavn Cookietype Formål Varighed 

fs_uid Vedvarende Denne cookie gemmes eksternt og 

bruges til at spore brugeridentifikation 

Udløber 1 år efter første brug 

af en aktiveret app 

fs_session Session Denne cookie gemmer 

sessionsoplysninger til analyse 

Udløber 30 dage efter første 

brug af en aktiveret app. 

fs_csrftoken Vedvarende Denne cookie gemmer et token til 

identifikation 

Udløber 30 dage efter første 

brug af en aktiveret app. 

fs_trusted_device Vedvarende Denne cookie indeholder 

enhedsoplysninger om Pivi-systemet for 

at kunne oprette en sikker forbindelse 

Udløber 60 dage efter første 

brug af en aktiveret app. 

fs_last_activity Vedvarende Denne cookie gemmer oplysninger om 

den aktuelle session for at hjælpe med 

sessionstimeout. 

Udløber, når funktionen 

lukkes. 

 Appanalyse 

Vi bruger analyseværktøjer, herunder Google Analytics, i vores apps. De anvendes til at indsamle anonyme, 

sammensatte statistikker, der gør os i stand til at forstå, hvordan vores kunder anvender vores apps, og hjælper 

os med at forbedre dem. Dette omfatter logning af appnedbrud og -fejl med henblik på kvalitetssikring og brug 

af apps i tilfælde af et problem med bilen, f.eks. en kollision eller nedbrud. 

Disse oplysninger identificerer dig ikke personligt. Se www.google.com/policies/privacy/partners for yderligere 

oplysninger. 

Du kan vælge at deaktivere Google Analytics på apperne via dine kontoindstillinger.  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/policies/privacy/partners

