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Revideret 29. januar 2022 

LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT DENNE BIOMETRISKE DATA-BESKYTTELSESPOLITIK ("Politik") IGENNEM. 
FOR AT ANVENDE 365-SALGSENHEDENS FINGERAFSKRIFTSLÆSER SOM IDENTIFIKATION TIL AT FÅ 
ADGANG TIL DIN 365 MY MARKET-KONTO, SKAL DU AFGIVE SAMTYKKE TIL VORES INDSAMLING OG 
ANVENDELSE AF DINE BIOMETRISKE DATA SOM BESKREVET I DENNE POLITIK. 

FOR AT AFGIVE SAMTYKKE TIL DENNE POLITIK SKAL DU KLIKKE PÅ "JEG ACCEPTERER"-KNAPPEN OG 
DEREFTER PÅ "BEKRÆFT"-KNAPPEN NEDERST I DENNE POLITIK. 

HVIS DU IKKE ØNSKER AT ANVENDE 365-SALGSENHEDENS FINGERAFSKRIFTSLÆSER ELLER AFGIVE 
SAMTYKKE TIL VORES INDSAMLING OG ANVENDELSE AF DINE BIOMETRISKE DATA, KLIK PÅ "JEG 
AFVISER"-KNAPPEN NEDERST I DENNE POLITIK. 

A. Introduktion: Adgang til din My Market-konto. 365 Retail Markets, LLC ("365", "os", "vores", 
"Avanti" eller "Company Kitchen") leverer produkter og tjenester i overensstemmelse med 
denne politik, dens fortrolighedserklæring og servicevilkår (tilgængelig på https:/ 
/www.365retailmarkets.com/consumer-policy) til 365's erhvervskunder og deres 
medarbejdere, kunder og andre slutbrugere ("Brugere" eller "dig") via dens hjemmesider 
https://mykioskcard.com, https://mymarketaccount. com, https://mymarketaccount.net, 
https://mymarketcard.com, https://payment.companykitchen.com, https://LoadMyCard.net 
og https://Order.SimpliGet.com ("Forbruger-hjemmesider ”), forbruger-mobilapplikationer 
(“Mobilapps”), 365-salgsenhedens fingeraftrykslæser (“Fingeraftrykslæser”) lokaliseret i vores 
kiosker, sammen med andre 365-brugergrænseflader som 365 muligvis udvikler. 365s 
produkter og tjenester giver dig mulighed for at oprette, bruge, administrere og lukke en 
individuel lagret værdikonto ("Min markedskonto"), der blandt andet giver dig mulighed for at 
tilføje og administrere penge til at købe varer på 365-salgsenheden. og tjenester, der kan 
leveres af 365 eller tredjepartsudbydere ("Tjenester"). 365 tilbyder flere muligheder for at få 
adgang til din My Market-konto og bruge vores salgssteder, der ikke kræver biometriske data 
(defineret nedenfor), såsom en stregkode på en mobiltelefon-skærm, email  adresse, 
ID/pinkode eller anonymt køb med kredit kort/betalingskort/kontanter. 

Du skal læse og afgive samtykke til denne politik og tillade os at indsamle og anvende oplysninger, der er 
i henhold til dine biometriske data, for at bruge fingeraftrykslæseren, når du tilgår din My Market-konto 
eller på anden måde interagerer med os. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til denne politik 
tilbage, ved at bruge procedurerne i Sektion G "Fjernelse og bortskaffelse af dine biometriske data". 
Efter at have læst og nøje overvejet denne politik, bedes du afgive samtykke til eller afvise denne politik, 
ved at klikke på den tilsvarende knap i bunden af denne politik. 

Ved at afgive dit samtykke til denne politik, accepterer du også at løse alle dækkede uenigheder mellem 
dig og os ved voldgift i stedet for af en dommer eller nævningedomstol. Aftalen om at voldgift er angivet 
nedenfor i Sektion I Løsning af uenigheder og voldgift og i vores servicevilkår: tilgængelig på 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy eller ved at kontakte os ved at bruge en af 
metoderne beskrevet nedenfor i Sektion J "Kontakt os." 

B. Definitioner. Definitionerne, der gælder for vilkårene i denne politik, er som følgende: 
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"Biometriske data" betyder "Biometriske identifikatorer" og "Biometriske oplysninger" dataindsamlet, 
medmindre andet er defineret i gældende lovgivning. 
 
"Biometriske identifikatorer" betyder (uden begrænsning) nethinde- eller irisscanninger, 
fingeraftryk, stemmeaftryk eller scanning af hånd- eller ansigtsgeometri samt data genereret af 
automatiske målinger af en persons biologiske karakteristika eller andre unikke biologiske mønstre, 
der bruges til at identificere en specifikt individ. Biometriske identifikatorer omfatter ikke: (i) 
skriftlige prøver, skriftlige underskrifter, fotografier, biologiske prøver fra mennesker, der anvendes 
til gyldige videnskabelige tests eller screening, demografiske data, tatoveringsbeskrivelser eller 
fysiske beskrivelser såsom højde, vægt, hårfarve eller øjenfarve; (ii) information indhentet fra en 
patient i et sundhedsmiljø eller information indsamlet, brugt eller gemt til sundhedsbehandling, 
betaling eller handlinger i henhold til den føderal sygesikringslov om overførsel og ansvarlighed af 
1996 (HIPAA); (iii) biologiske materialer reguleret under loven om beskyttelse af genetiske 
oplysninger (GINA); eller (iv) røntgenstråler, MRI'er eller andre billeder eller film af den 
menneskelige anatomi, der bruges til diagnose, behandling eller videnskabelig test eller screening. 

"Biometrisk information" betyder enhver information, uanset hvordan den indhentes, konverteres, 
lagres eller deles, baseret på en persons biometriske identifikator, der anvendes til at identificere en 
person. Biometriske oplysninger omfatter ikke oplysninger, der kommer fra genstande eller procedurer, 
der ikke er biometriske identifikatorer. 

"Fortrolige og følsomme oplysninger" betyder personlige oplysninger, der kan bruges til at identificere 
en person eller en persons konto eller ejendom, herunder (uden begrænsning) en genetisk markør, 
genetisk testinformation, et unikt identifikationsnummer til at lokalisere en konto eller ejendom, en 
konto nummer, en pinkode, en adgangskode, et kørekortnummer eller et cpr-nummer. 

C. Formål med og retsgrundlag for indsamling af biometriske data. I det omfang 365 indsamler, 
opbevarer og anvender biometriske data, gør den det til brugeridentifikation, gennemførelse af 
finansielle transaktioner, som brugeren har godkendt, forebyggelse af svindel, sikkerhedsformål 
og andre juridisk tilladte formål, når brugere bruger deres My Market-konti eller vores andre 
tjenester på vores salgssted, der er anmodet om eller bliver brugt af brugeren. 365 er den 
ansvarlige for alle brugerbiometriske data, der deles med 365.  
 

D. Hvordan biometriske data indsamles og anvendes.  Når du tilmelder dig en My Market-konto 
eller bruger vores tjenester på en af vores salgsenheder, bliver du spurgt, om du vil bruge en 
af vores fingeraftrykslæsere. Hvis du ønsker at anvende vores fingeraftrykslæser og har 
afgivet samtykke til denne politik, vil fingeraftrykslæseren måle flere afstande mellem de 
dermale kanter på en brugers fingeraftryk. Disse målinger anvendes som variable i en 
algoritme, der genererer en unik streng af tegn kaldet en skabelon. Skabelonen kan kun 
fortolkes af vores biometriske motor. Skabelonen er et krypteret sæt numre, der ikke kan 
anvendes til personligt at identificere dig eller nogen anden bruger. Når du næste gang 
bruger en af vores fingeraftrykslæsere på en af vores salgsenheder, kan den tidligere 
oprettede skabelon bruges til at identificere dig, når du vil have adgang til din My Market-
konto eller betale for varer eller tjenester ved hjælp af en fingeraftrykslæser. Hvis den 
oprindelige skabelon stemmer overens med den skabelon, der blev oprettet, næste gang du 
bruger en fingeraftrykslæser, vil din transaktion blive godkendt, og din My Market-konto vil 
blive debiteret for købet. Skabelonen vil kun blive genkendt på salgsenheder, der er 
konfigureret med Global Market-konti, som er salgsenheder, der er knyttet til den samme 
virksomhed og ikke kan bruges på andre salgsenheder, der ikke er knyttet til virksomhedens 
Global Market-konto. . Med andre ord, hvis du afgiver samtykke til politikken for at anvende 
fingeraftrykslæserne på din virksomhed eller et andet sted, vil du kun kunne bruge 



 

41545634.1 

fingeraftrykslæserne på salgssteder, der er knyttet til den pågældende virksomheds eller 
lokations globale markedskonto. 
 

E. Begrænsninger for indsamling, anvendelse og videregivelse af biometriske data. Bortset fra 
som angivet i denne politik og undtagelserne nedenfor, indsamler og vil 365 ikke (i) indsamle, 
registrere, købe, modtage gennem handel eller på anden måde købe biometriske data eller 
skabeloner; (ii) videregive, videregive eller på anden måde formidle biometriske data eller 
skabeloner; (iii) bruge eller videregive biometriske data eller skabeloner på en måde, der er 
væsentligt uforenelig med omfanget af det samtykke, du giver os eller (iv) sælge, lease, handle 
og på anden måde overføre dine biometriske data eller skabeloner til tredjeparter, uden at give 
dig forudgående skriftlig meddelelse og indhentning af dit bekræftende forudgående samtykke. 
Hvis 365 ikke har dit samtykke, eller sådanne handlinger ville være i strid med denne politik, 
indsamler, opbevarer eller bruger 365 ikke nogen billeder af dine biometriske data eller 
skabeloner. Et fingeraftryksbillede kan ikke rekonstrueres fra skabelonerne. 365 hverken sælger, 
leaser eller på anden måde overfører nogen biometriske data eller skabeloner. Afhængigt af 
placeringen af en transaktion og med dit forudgående samtykke, kan skabelonerne overføres fra 
et land til et andet. Biometriske data overføres ikke fra et land til et andet. 

Undtagelser: 365 har kun tilladelse til at videregive biometriske data uden forudgående varsel eller 
samtykke, når det kræves for at: (i) overholde gældende lovgivning; (ii) reagere på en gyldig kendelse 
eller stævning udstedt af en domstol med kompetent jurisdiktion; (iii) gennemføre en finansiel 
transaktion, som du har godkendt eller anmodet om (tredjeparter, der hjælper 365 med at gennemføre 
sådanne transaktioner, skal følge de samme begrænsninger og restriktioner, som 365 er forpligtet til at 
følge i henhold til denne politik); eller (iv) deltage i andre aktiviteter, der er tilladt i henhold til gældende 
lovgivning. 365 leverer ikke personligt identificerbare oplysninger eller biometriske data vedrørende 
brugeres oplevelser til tredjeparter til markedsføring, annoncering eller til anden brug, men sådanne 
oplysninger kan være tilgængelige for den 365-kunde, der er vært for en kiosk på dens ejendom. 

 
F. Opbevaring og beskyttelse af biometriske data. 365 skal opbevare, transmittere og beskytte 

mod offentliggørelse af alle biometriske data ved at bruge rimelige standarder for omhu inden 
for sin branche og overholde gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger. 
Selvom intet dataindsamlings-, lagrings- eller transmissionssystem kan garanteres at være 100 % 
sikkert, blandt andre rimelige sikkerhedsforanstaltninger, opretholder 365 strenge 
administrative, tekniske og fysiske procedurer for at beskytte biometriske data, der inkluderer 
(uden begrænsning) begrænsning af adgangen til biometriske data gennem brugeren 
/adgangskode/legitimationsoplysninger, der kun gives til de medarbejdere med et "behov for at 
vide det", og som er trænet i at holde biometriske data private og sikre, ved hjælp af RDS-
AES256-krypteringsteknologi, firewalls, fysisk adgangskontrol til bygning og filer og malware-
scanning. 
 

G. Fjernelse og bortskaffelse af biometriske data. Hvis du senere beslutter dig for, at du ikke 
længere ønsker at afgive samtykke til denne politik, skal du give 365 skriftlig besked til 
kontaktoplysningerne beskrevet i Sektion J "Kontakt os" ved at bruge emnelinjen "Fjern og 
bortskaffe mine biometriske data". Når 365 modtager din skriftlige anmodning, sender 365 dig 
en skriftlig bekræftelse på modtagelsen af din anmodning. 365 vil deaktivere din mulighed for at 
bruge fingeraftrykslæseren i forbindelse med din My Market-konto og vil tage rimelige 
forholdsregler for omgående (typisk inden for tre hverdage) at slette alle oplysninger, der 
kommer fra dine biometriske data, medmindre en længere opbevaringsplan er påkrævet i 
henhold til denne politik eller gældende lov. 
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Ved at anmode om fjernelse og bortskaffelse af dine biometriske data, vil du ikke længere kunne have 

adgang til din My Market-konto ved hjælp af fingeraftrykslæseren. Hvis du vælger at fjerne dine 

biometriske data, vil du blive bedt om at angive en email adresse som en alternativ måde at få adgang til 

din konto på. 

FØR du anmoder om at få fjernet dine biometriske data, skal du sikre dig, at du har etableret 

alternative måder at få adgang til din konto på. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i utilsigtet 

kontolås og forsinkelser i genautentificering af din konto, efter at de biometriske data er blevet 

fjernet. 

Følgende er ikke-biometriske alternativer til at få adgang til din konto (mulighederne kan variere 

afhængigt af programmet): 

Brugernavn og PIN-kode: Brugernavne er unikke, men et almindeligt format er det første bogstav i dit 

fornavn og de første 5 bogstaver i dit efternavn. For eksempel ville Steve Smiths brugernavn være 

SSMITH. 

ScannerID: Unik stregkode, ofte på et nøgleringskort. Nogle salgsenheder kræver også en PIN-kode med 

dit ScannerID. 

Email adresse og PIN-kode: Hvis din My Market-konto også er en Global Market-konto ("GMA"), kan du 

få adgang til din konto med din email adresse og PIN-kode. GMA'er har en email adresse/pinkode i 

stedet for et brugernavn/pinkode 

For at se dit brugernavn, din email adresse eller dit scanner-ID på salgsenheden, skal du vælge (trinene 

kan variere afhængigt af programmet): 

1. Administrer konto 

2. Eksisterende konto 

3. Brug fingeraftrykslæseren til at logge på 

4. Dine kontooplysninger vil blive vist på Administrer konto-skærmen 

Hvis du har glemt din PIN-kode fra skærmbilledet med Administrer kontodetaljer (trinene kan variere 

afhængigt af programmet): 

1. Tryk på PIN- konto feltet  

2. Opret en ny PIN-kode 

3. Bekræft ny PIN-kode 
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4. Gem og luk 

Mobilapp QR-kode: Hvis din My Market-konto er forbundet til en mobilapp, kan du scanne QR-koden fra 

salgsenheden for at få adgang til din konto. 

For at se mobilappens QR-kode fra mobilappen (trinene kan variere afhængigt af programmet): 

1. Log ind på din konto med din email adresse og adgangskode (dette trin er muligvis ikke nødvendigt, 

hvis du allerede er logget ind) 

2. Din QR-kode vil blive vist efter login. Denne QR-kode kan scannes fra salgsenheden for at få adgang til 

din konto 

I tilfælde af at du ønsker at trække dit samtykke til privatlivspolitikken for biometriske data tilbage, men 

har glemt eller ikke har alternative muligheder for at få adgang til din My Market-konto, vil 365 have 

brug for flere oplysninger for at finde og hjælpe med at gengodkende dig til din konto . I din "Fjern og 

bortskaffe mine biometriske data" email til privacy@365smartshop.com, hvor du skal inkludere 

følgende: 

• For-og efternavn 

• Kontakt telefonnummer 

• Navn på lokalisering (dette vil normalt være dit ansættelsessted) 

• Lokationsadresse 

Og hvis kendt: 

• Brugernavn 

• ScannerID (hvis du har et nøgleringskort til at logge på, vil nummeret være på kortet) 

• Sidst kendte kontosaldo 

• Salgsenhedens serienummer (kan findes på et klistermærke på højre side, i de fleste enheder. De 
fleste starter med VSH) 

H. Opbevaringsplan. 365 skal opbevare oplysninger, der kommer fra dine biometriske data, så 
længe du fortsætter med at bruge salgsenheden og skal permanent destruer dine biometriske 
data efter: 
 
• Det oprindelige formål med at opnå de biometriske data er blevet opfyldt; 
• Du trækker dit samtykke tilbage; 
• 365 deaktiverer din konto på grund af svindel, inaktivitet (manglende køb ved anvendelse af 
365-systemerne i en 12-måneders periode) eller andre legitime forretningsmæssige årsager; 
• Inden for et år efter din sidste interaktion med 365; eller 
• Når loven kræver det. 

mailto:privacy@365smartshop.com
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365 vil permanent fjerne og bortskaffe alle oplysninger afledt af dine biometriske data på en sikker 
måde. Efter fjernelse og bortskaffelse af dine biometriske data skal du gentilmelde dig og give et nyt 
samtykke til at bruge en fingeraftrykslæser igen.  

I. Løsning på uenigheder og voldgift. Du accepterer, at alle uenigheder og kontroverser mellem dig og 
365, inklusive men ikke begrænset til dem, der vedrører eller opstår som følge af nogen af dine handler 
med 365 (eller dets produkter, tjenester, din My Market-konto), denne politik og enhver af dine 
biometriske oplysninger data, skal i det omfang loven tillader det, løses gennem bindende voldgift på 
individuelt grundlag og ikke ved en domstol eller gennem gruppe-/kollektivsager. Du forstår og 
accepterer også, at enhver sådan voldgift vil blive udført i overensstemmelse med bestemmelserne i 
voldgiftsaftalen der indgår i servicevilkårene for 365 platforme, som er tilgængelige på: 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ eller ved at anmode om en kopi ved at bruge 
procedurerne beskrevet nedenfor i Sektion J "Kontakt os". 365s løsning på uenigheder og 
voldgiftsprocedurer kan tilgås eller indledes ved at kontakte os ved at bruge en af de procedurer, der er 
angivet nedenfor i Sektion J "Kontakt os." 
 
J. Opdateringer til denne politik 
 
Vi kan til enhver tid foretage ændringer i denne politik efter eget skøn. Hvis vi foretager væsentlige 
ændringer i denne politik, giver vi dig en notifikation om ændringerne på 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ og salgsenheden, hvor vi vil bede om at bekræfte 
din accept af politikkerne igen. Hvis du ikke accepterer ændringer i denne politik, sletter vi dine 
biometriske data, og du vil ikke længere være i stand til at anvende fingeraftrykslæseren. Hvis du senere 
vælger at acceptere opdateringer af denne politik, skal du acceptere opdateringerne til denne politik og 
genindsende dine biometriske data.  
 
Kontakt os. For at trække dit samtykke til anvendelse og opbevaring af dine biometriske data tilbage, 
hvis du har spørgsmål eller ønsker at få skriftlige kopier af denne politik, vores privatlivspolitik eller vores 
servicevilkår (tilgængelig på https://www.365retailmarkets.com/consumer -politik), herunder dens 
voldgiftsbestemmelser, eller hvis du ønsker at få adgang til eller indlede 365's løsning på uenigheder- og 
voldgiftsprocedurer beskrevet ovenfor i Sektion I, bedes du kontakte os på:  
 
365 Retail Markets, LLC 
1743 Maplelawn Drive 
Troy, MI 48084 
Tlf. (US/Canada): 1-888-365-7382 
Tlf. (International): +1-248-434-3910 
Email: privacy@365smartshop.com   

Du bør kontakte vores databeskyttelsesansvarlige (DPO) med eventuelle klagespørgsmål, 
bekymringer, anmodninger eller for at udøve dine rettigheder i henhold til denne politik. Vores 
DPO kan nås via mail til vores DPO på ovenstående adresse, via email på: 
privacy@365smartshop.com og på telefon på: 1-888-365¬-7382 (US/Canada), +1-248-434 -3910 
(International). Vores DPO er ansvarlig for at føre tilsyn med vores overholdelse af denne politik 
og vores andre privatlivsforpligtelser i henhold til gældende love, herunder dybtgående 
dokumentation og undersøgelse af klager, bekymringer eller påståede overtrædelser af denne 
politik. 

 

mailto:support@365smartshop.com
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J. Individuelle rettigheder. Afhængigt af din jurisdiktion, kan du være berettiget til at udøve visse 
individuelle rettigheder. Eksempler på jurisdiktioner, der giver enkeltpersoner privatlivsrettigheder, er 
Den Europæiske Union (Generel databeskyttelsesforordning eller GDPR), Canada (Lov om beskyttelse af 
personlige oplysninger og elektroniske dokumenter eller PIPEDA) og Californien (Californiens lov om 
forbrugerbeskyttelse). For at udøve eventuelle individuelle rettigheder, skal du kontakte vores DPO som 
beskrevet ovenfor under overskriften "Kontakt os". 
 
 
Den Europæiske Unions privatlivsrettigheder 
 
Hvis du er en EU-datasubjekt, har du valgmuligheder med hensyn til indsamling, brug og videregivelse af 
dine personlige data. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os skriftligt via elektronisk post 
eller post på den adresse eller email adresse, der er angivet under overskriften "Kontakt os." Medmindre 
andet er udtrykkeligt angivet, vil vi besvare din anmodning hurtigst muligt, dog senest inden for en 
måned. 
 

 
Dine rettigheder omfatter: 
 
• Adgang til dine personlige data for at vide, hvilke oplysninger vi har indsamlet om dig, og 
hvordan de er blevet delt; 
• Anmodning om sletning af alle eller nogle af dine personlige data; 
• Ændring eller rettelse af unøjagtige eller forældede oplysninger; 
• At gøre indsigelse mod begrænsende brug af alle eller nogle af dine personlige data; og 
• Anmodning om en kopi af dine personlige data, herunder i et bærbart format. 

 
Du har også ret til at indgive en klage til din tilsynsmyndighed, hvis du mener, at vi har krænket dine 
privatlivsrettigheder eller gældende love og regler. 
 
Canadas privatlivsrettigheder 
 
Hvis du er et canadisk datasubjekt, har du muligvis visse privatlivsrettigheder. For at udøve disse 
rettigheder, skal du kontakte os på den adresse eller email adresse, der er angivet under sektionen 
"Kontakt os" i denne politik. Dine rettigheder omfatter: 
 

• Adgang til dine personlige oplysninger under vores varetægt eller kontrol 
• Ændring (ved rettelse, sletning eller tilføjelse) af personlige oplysninger, der er unøjagtige eller 
ukomplet 
• Til enhver tid at trække dit samtykke tilbage (underlagt juridiske eller kontraktmæssige begrænsninger 
og rimeligt varsel) 
 
Californiens forbrugerbeskyttelsesrettigheder 
 
Hvis du er bosiddende i staten Californien, og du har givet os dine personlige oplysninger, har du ret til at 
anmode om en liste over alle tredjeparter, som vi har videregivet dine personlige oplysninger til, med 
formål til direkte markedsføringsformål. Hvis du udøver din ret til at indsende en sådan anmodning til os, 
sender vi dig følgende oplysninger: 
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• De informationskategorier, vi har videregivet til enhver tredjepart til tredjeparts direkte 
markedsføringsformål i løbet af det foregående år; og 
• Navne og adresser på tredjeparter, der har modtaget sådanne oplysninger, eller hvis arten af 
deres virksomhed ikke kan bestemmes ud fra navnet, så eksempler på de produkter eller 
tjenester, der markedsføres. 

 
Du kan fremsætte en sådan anmodning ved at kontakte os ved at bruge oplysningerne under 
overskriften "Kontakt os" med en præference for, hvordan vores svar på din anmodning skal sendes. 
 

 
J. SAMTYKKE TIL 365 BIOMETRIC DATA PRIVACY POLITIK 
 
Ved at klikke på [JEG ACCEPTERER] og [BEKRÆFT]-knapperne nedenfor, ACCEPTERER og 
SAMTYKKER du at: 
1. Du har læst og frivilligt givet dit samtykke til denne politik og vores indsamling, opbevaring, 
lagring og anden anvendelse af oplysninger, der kommer fra dine biometriske data, som 
beskrevet i denne politik. 
2. Dit samtykke er bindende for "Opbevaringsplanen" angivet ovenfor i Sektion H, medmindre 
du bekræftende trækker dit samtykke tilbage som beskrevet ovenfor i Sektion G "Fjernelse og 
bortskaffelse af biometriske data". 
3. Du giver samtykke til at modtage alle optegnelser og udføre alle transaktioner, der involverer 
denne politik via elektroniske midler. Du kan få papirkopier af denne politik og alle politikker, 
den henviser til, ved at få adgang til 365s hjemmesider, vores apps eller ved at kontakte os som 
beskrevet i Sektion K "Kontakt os" eller på anden måde, som gældende lovgivning kræver. 
4. Du er mindst 18 år gammel og kompetent til at give samtykke. 
 
5. Du accepterer, at alle uenigheder mellem dig og 365 skal løses gennem binding 
voldgift på individuelt grundlag som angivet ovenfor i Sektion I Tvistbilæggelse og voldgift. 

Ved at klikke på knappen ["JEG AFVISER"] nedenfor, afviser du denne politik og afviser at give dine 
biometriske data. Ved at nægte at give dine biometriske data eller trække dit samtykke tilbage, vil 
udelukke din anvendelse af en fingeraftrykslæser, men forhindrer dig ikke i at få adgang til din My 
Market-konto på andre ikke-biometriske måder. 

Du forstår og accepterer, at et klik på knapperne nedenfor er en form for elektronisk underskrift, der er 
lige så juridisk bindende, som hvis du underskrev papiraftaler. 

KLIK PÅ KNAPPERNE NEDENFOR FOR AT SAMTYKKE ELLER AFVISE DENNE POLITIK OG 365’S 
INDSAMLING, OPBEVARING OG BRUG AF INFORMATION FRA DINE BIOMETRISKE DATA VIA ET 
SALGSENHEDSFINGERAFTRYKSLÆSER ELLER ANDRE ANDRE DATA: 

[JEG ACCEPTERER] JEG ACCEPTERER og AFGIVER SAMTYKKE til denne 365 biometriske 
databeskyttelsespolitik og 365s indsamling og brug af oplysninger fra mine biometriske data som 
beskrevet ovenfor i denne 365 biometriske databeskyttelsespolitik. 

[JEG AFVISER] JEG AFVISER 365's biometriske databeskyttelsespolitik og dens bestemmelser vedrørende 365s 
indsamling, brug og opbevaring af oplysninger fra mit fingeraftryk eller andre former for biometriske data. 

[BEKRÆFT] Klik for at bekræfte DIT SAMTYKKE til denne 365-biometriske databeskyttelsespolitik. 


