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Cookie‐ og Privatlivspolitik 
1. Indledning 

miservice.dk, dancechart.dk, oic.dk og miroyalty.com udbydes af M&I Service, Strandvejen 98C, 
3070 Snekkersten.  

Disse brugervilkår finder anvendelse for brug af miservice.dk, dancechart.dk, oic.dk og 
miroyalty.com og tilhørende undersider. Ud over disse brugervilkår kan der være særlige vilkår som 
gælder for enkelte services og som findes detaljeret beskrevet på sådanne respektive services.  

 

2. Immaterielle rettigheder 

Alt indhold på miservice.dk, dancechart.dk, oic.dk og miroyalty.com og tilhørende undersider 
tilhører M&I Service og er ophavsretligt beskyttet. 

 

3. Generel bestemmelse om personoplysninger 

Generelt skal du som internetbruger være opmærksom på, at du efterlader dig elektroniske spor, 
som giver andre mulighed for at følge din færden på internettet. 

M&I Service indsamler ikke personoplysninger uden at personen selv har givet sådanne 
oplysninger f.eks. i forbindelse med oprettelse af adgang til vores services og ved brug af vores 
services.  

Personoplysninger bruges til at give brugeren adgang til vores lukkede systemer gennem brug af 
brugernavn og password.  

Såfremt brugeren ønsker at kontakte M&I Service vedrørende brug af personoplysninger kan M&I 
Service kontaktes via e-mail på adressen info@miservice.dk.  

M&I Service opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i 
kontrollerede faciliteter. M&I Service’ sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, 
at personoplysninger håndteres forsvarligt. M&I Service kan ikke garantere 100 procent sikkerhed 
ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget 
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tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Brugeren afgiver 
således sine personlige oplysninger på eget ansvar.  

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få 
oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger 
eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse 
berigtiget eller slettet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til 
genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for 
at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, 
jf. persondatalovens § 58, stk. 1.  

 

4. Vi gemmer følgende personlige oplysninger: 

Som led i din oprettelse af adgang til M&I Service har du som minimum sendt os dit navn og e-
mailadresse, således at vi kan komme i kontakt med dig, hvis det skulle blive nødvendigt.  

Person oplysninger vi gemmer: 

Firmanavn (hvis oplyst) 
Navn  
E-mail adresse  
Mobil telefon (hvis oplyst) 
Direkte telefon (hvis oplyst) 
Jobtitel (hvis oplyst) 

 

Vores online systemer registrerer også IP adresse og tidspunktet for dit login til disse sider. Vi 
bruger din IP-adresse til sammen med dit brugernavn & password at sikre at andre ikke misbruger 
den adgang til vores data, som vi har givet til netop dig. 

Informationer om brugers login gemmes i op til fem år.  

Specielt for DJs gemmer vi også deres hitlister og joblister indtastet af dem selv. Informationer som 
DJs har indtastet, gemmes så længe dancechart.dk er aktivt idet disse oplysninger alene bidrager til 
de aggregerede hitlister, som brugerne heriblandt DJs selv kan hente. 

M&I Service beskytter aktivt mod eventuelle forsøg på at destruere, misbruge eller ændre i den 
information, der er under vores kontrol.  

Vi deler ikke dine personlige data med andre. 
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Vi sælger ikke personlige data til andre. 

 

5. Cookies 

En cookie er en passiv fil, der ikke kan sprede hverken computervirus eller andre skadelige 
programmer.  

På vores sites anvender vi udelukkende såkaldte session cookies. Disse bruges til at gemme 
midlertidig data, som hjælper dig til at få en bedre og hurtigere adgang til de rapporter du åbner. 
Session cookies udløber efter hver session – det vil sige, når du lukker din fane eller browser. 

 

5. Ansvar 

Al anvendelse af miservice.dk, dancechart.dk, oic.dk og miroyalty.com og tilhørende undersider og 
data fra disse sider sker på egen risiko.  

M&I Service og vores samarbejdspartnere, kan ikke direkte eller indirekte stilles til ansvar for nogen 
former for tab, som bruger/tredjemand mener at have lidt, forårsaget af data, statistikker, hitlister 
og beregninger, eller andre forhold hentet eller udregnet fra M&I Service. 

 

6. Kontakt os 

M&I Service 

CVR 13777977 

Dataansvarlig: Michael Heitmann 

Telefon: +45 45 76 39 05 

E‐mail: info@miservice.dk 

 

 

Sidst opdateret 22.05.2018 


