
FORTROLIGHEDSERKLÆRING 
BABYSITTERMATCH 

 
 

Babysittermatch tager dit privatliv meget alvorligt, og vil behandle og bruge 
oplysninger om dig på en sikker måde. For at sikre dit privatliv, vil 
Babysittermatch altid handle i overensstemmelse med "Loven om beskyttelse af 
personlige oplysninger". Denne side indeholder Babysittermatch’s 
fortrolighedserklæring. Vi anbefaler dig til omhyggeligt at gennemlæse denne 
fortrolighedserklæring. Ord der i denne fortrolighedserklæring starter med et 
stort bogstav er defineret i Servicebetingelserne. 
 
1. Hvad er Babysittermatch? 
 
Babysittermatch er en online service, der, via hjemmesiden har til formål er at 
samle, private personer, der ønsker at organisere midlertidig børnepasning for 
deres barn/børn af andre privatpersoner eller professionelle personer med 
privatpersoner eller professionelle personer, der er parat til at tilbyde 
børnepasning til private. Brugere kan danne, på grundlag af profiler, en mening 
om de andre brugeres egenskaber og kvaliteter.  
 
Babysittermatch er en del af Besloten vennootschap ("Begrænset Selskab") 
2Care4Kids Group BV, og arbejder også under navnet Babysittermatch.es, med 
den registrerede adresse (1017 RR) Amsterdam, Kleine Gartmanplantsoen 10, 
og er registreret hos handelskammeret i Amsterdam under registreringsnummer 
56028458. Den måde, hvorpå dine personlige oplysninger opbevares og 
anvendes, er registreret hos "Bestyrelsen for beskyttelse af personlige 
oplysninger" under registreringsnummeret m1517431. 
 
2. Hvilke oplysninger indsamles og behandles af Babysittermatch? 
 
Profil 
For at komme i kontakt med andre brugere, skal du først oprette en personlig 
profil. Når du opretter en profil, vil du blive bedt om at indtaste visse oplysninger 
om dig selv. Du er ikke forpligtet til at indtaste alle oplysningerne. Følgende 
oplysninger er obligatoriske for alle brugere: 
• Fornavn og efternavn 
• Gyldig email-adresse og adgangskode 
• Postnummer og husnummer 
• Personlig beskrivelse 
Eventuelt suppleret med: 
• Mobiltelefonnummer 
• Antal år med børnepasningserfaring 
• Erfaringer med alderskategorier af børn 
• Referencer  
• Maksimalt antal børn, for hvem du er parat til at passe på én gang 
• Arbejde/studie 
• Ryger: ja / nej 
• Sprogevner 



• Relevant kvalifikation 
 
For forældre er følgende oplysninger også obligatoriske: 
• Børnepasningspræferencer 
• Antal børn 
• Køn på børn 
• Børnenes fødselsdag 
• Gravid: ja/nej 
Du kan til enhver tid ændre de angivne oplysninger. 
 
Du kan også tilføje andre oplysninger til din profil, såsom et foto eller et link til 
din hjemmeside. 
 
Din profil er som udgangspunkt offentlig. Hvilket betyder, at den kan ses af alle. 
Du kan også oprette en profil, så den kun er synlige for Brugere, der også har en 
Profil. Du kan til ethvert tidspunkt ændre denne indstilling. 
 
Indhold 
Babysittermatch lagrer og processer alt Indhold, som du stiller til rådighed via 
Babysittermatch.es. Hvis du udgiver Indhold, for eksempel din profil, så kan 
andre brugere gøre brug af eller reagere på Indholdet. 
 
Hvis du opsiger din Profil, så vil Babysittermatch straks gøre din profil 
utilgængelige. Men Babysittermatch bevarer retten til at anvende alt indhold i 
overensstemmelse med Servicebetingelserne. Babysittermatch vil fjerne eller 
anonymisere Indholdet, hvis du anmoder om dette. 
 
Automatisk genererede oplysninger 
For at sikre en effektiv drift af Babysittermatch (for eksempel for at sikre, at 
siderne vises korrekt, og for at sikre Tjenestens sikkerhed), kræver 
Babysittermatch visse oplysninger. Derfor vil Babysittermatch indsamle 
automatisk genererede oplysninger om din surfing-adfærd, mens du bruger 
Babysittermatch. Denne information består af din IP-adresse (nummeret på din 
computer på internettet, hvilket gør det muligt at genkende din computer), type 
af browser (edb-program, der muliggør visning af hjemmesider), 
computersystem som du bruger, og de sider du besøger på webstedet. 
 
Det vil altid foregå anonymt, såfremt Babysittermatch anvender disse 
oplysninger. 
 
3. Hvad er cookies, og hvordan bruger Babysittermatch dem? 
 
Hvad er cookies? 
 
Babysittermatch bruger cookies til at indsamle data. Cookies er små tekstfiler, 
der gemmes på harddisken eller på din computers hukommelse. Cookies bruges 
for eksempel til at beholde dine foretrukne indstillinger for en bestemt tjeneste, 
hjemmeside eller et websted. Cookies kan også bruges til at sikre, at du ikke ser 



en specifik reklame for ofte, eller for at registrere hvor ofte en bestemt reklame 
vises. 
 
 
Hvilken slags cookies bruger Babysittermatch, og hvorfor? 
 
Permanente cookies 
Hjemmesiden gør brug af permanente cookies for at genkende, når du besøger 
Hjemmesiden. På denne måde kan Babysittermatch huske dine præferencer (for 
eksempel dit login-navn eller foretrukne sprog) og opbevarer oplysninger om, 
hvorvidt du har givet tilladelse til lagring af cookies. Dette garanterer, at du ikke 
behøver at indtaste dine præferencer gentagne gange. Du kan nemt fjerne disse 
permanente cookies via din browsers indstillinger (se nedenfor). Hvis det ikke er 
nødvendigt at gemme dine personlige oplysninger i en cookie, så gør 
Babysittermatch det ikke. 
 
Session cookies 
Hjemmesiden gør brug af session cookies for at kontrollere, om du er logget ind 
eller ej. Dette sikrer, at du ikke løbende behøver at logge ind hver gang du 
navigerer til en anden side. Disse cookies fjernes, så snart du lukker din web-
browser. 
 
Google Analytics cookie 
Hjemmesiden gør brug af Google Analytics, en web-analyse service leveret af 
Google Inc. ("Google"). Google Analytics gør brug af cookies på den ovenfor 
beskrevne metode. De oplysninger, der genereres af den cookie, om din brug af 
webstedet (herunder din IP-adresse) sendes til Google og lagres på servere i 
USA. Google er medlem af Safe Harbor-programmet fra det Amerikanske 
Handelsministerium, hvilket betyder, at der er en passende grad af beskyttelse af 
dine personlige oplysninger. Google bruger disse data til at give Babysittermatch 
oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden, udarbejde rapporter om 
hjemmesideaktiviteter, og til at tilbyde andre ydelser i forbindelse med 
websiteaktivitet og brug af internettet. Google kan kun stille disse oplysninger til 
rådighed for tredjepart, hvor de er juridisk forpligtet til det, eller hvis tredjepart 
behandler oplysningerne på vegne af Google. Google vil ikke kombinere din IP-
adresse med andre oplysninger som er i besiddelse af Google. 
 
Cookies fra sociale netværk 
Webstedet indeholder knapper, der kan anvendes til at dele visse sider på 
Facebook. Disse knapper indeholder små kodestykker, der er stillet til rådighed 
af Facebook. Ved hjælp af denne kode, kan Facebook placere cookies. 
Babysittermatch har ingen indflydelse på eller er involveret i dette, og råder dig 
til at læse Facebook’s fortrolighedserklæring. 
 
Hvordan kan jeg deaktivere cookies? 
Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, så kan du altid deaktivere denne 
funktion i din browser. Du kan også fjerne cookies, der er blevet gemt på din 
computer, via din browser. Du kan finde mere information om dette i din 
browsers hjælpefunktion. Hvis du deaktiverer cookies, så er det muligt at visse 



funktioner ikke fungerer, eller at visse tjenester ikke længere vil være 
tilgængelige for dig. 
Hvis du kun ønsker at deaktivere cookies placeret af tredjeparter med henblik på 
at registrere din surfingadfærd, så kan du klikke på følgende link: 
http://www.youronlinechoices.eu 
 
4. Til hvilket formål gør Babysittermatch brug af oplysninger om mig? 
 
Formål 
Babysittermatch bruger oplysninger om dig til følgende formål: 
 
• For at gøre brug af Tjenesten mulig. 
• For at kunne sende dig oplysninger om Babysittermatch egne tjenester, og til at 
reagere på spørgsmål og/eller klager, som du måtte have. 
• For at kunne sende dig oplysninger om produkter og tjenester fra 
Babysittermatch’s partnere, hvis du har givet tilladelse til dette. 
• For at generere anonyme statistiske data. 
• For at sikre Tjenesten, og til at ændre og forbedre Tjenesten. 
• For at behandle betalinger. 
• For at give oplysninger om dig til tredjemand, hvis du har givet tilladelse til 
dette, eller hvis det er påkrævet ved lov eller forordning. 
 
Babysittermatch vil holde dig informeret om udviklingen af Tjenesten. Hvis der 
for eksempel en ny udvidelse til Tjenesten, eller hvis en opdatering skal finde 
sted, så vil Babysittermatch informere dig om dette. Babysittermatch kan også 
holde dig orienteret om nuværende eller fremtidige særlige tilbud. 
 
Såfremt du ikke ønsker at modtage e-mails fra Babysittermatch, kan du afmelde 
dig via www.babysittermatch.dk/indstillinger/profil Et link, der giver dig 
mulighed for at afmelde dig er ligeledes inkluderet i alle emails sendt til dig af 
Babysittermatch. 
 
Babysittermatch bruger automatisk genererede data til statistiske formål, og 
ligeledes til beskyttelse og forbedring af Babysittermatch. Disse data kan gives til 
tredjepart, forudsat at de er helt anonyme og dermed ikke personligt kan spores 
tilbage til dig (ingen personlige oplysninger). 
 
Brug af tredjepart 
Babysittermatch videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart til direkte 
markedsføring (for eksempel til at udsende specielle tilbud) uden din 
udtrykkelige tilladelse. 
 
Babysittermatch kan give dine oplysninger til tredjepart, såfremt du udtrykkeligt 
har givet tilladelse til dette skal finde sted i tilfælde af en bestemt tredjepart 
og/eller hvis disse oplysninger ikke kan spores tilbage til dig personligt (såsom 
automatisk genererede oplysninger, ikke inkluderet din IP-adresse). Endelig kan 
Babysittermatch give dine oplysninger til tredjepart, hvis de ved lov eller 
forordning er tvunget til at gøre dette, hvis det kræves af en Retslig instans, eller 



hvis vi mener, at det er nødvendigt at gøre dette, for at beskytte 
Babysittermatch’s rettigheder. 
 
Webstedet kan indeholde hyperlinks, der, når der klikkes på dem, får dig til at 
forlade Babysittermatch’s Hjemmeside og bevæge dig over til en anden parts 
hjemmeside. Babysittermatch har ingen indflydelse på de tjenester og/eller 
hjemmesider, der er linket til på Babysittermatch’s Hjemmeside. Det kan derfor 
være, at en anden fortrolighedserklæring gælder for disse tjenester og/eller 
hjemmesider. Babysittermatch’s fortrolighedserklæring gælder kun for 
(personlige) oplysninger opnået via Tjenesten. Babysittermatch påtager sig intet 
ansvar for (funktion og/eller indhold af) og/eller hjemmesider fra tredjepart. 
 
5. Hvordan beskytter Outermatch dine personlige oplysninger? 
 
Babysittermatch bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger 
til at beskytte dine (personlige) oplysninger mod tab og mod enhver form for 
ulovlig behandling. Blandt andre foranstaltninger vil Babysittermatch sikre, at 
alle personlige oplysninger opbevares sikkert. 
 
6. Undersøgelse og ændring af dine oplysninger 
 
Du kan se og, om nødvendigt, ændre din (personlige) oplysninger på din Profil 
når som helst. Hvis du ønsker at vide, hvilke detaljer Babysittermatch har gemt 
om dig, eller hvis du ønsker at ændre oplysninger, der ikke vises på din profil, så 
du kan komme i kontakt med os via info@babysittermatch.dk 
 
7. Overførsel af data til lande uden for EU 
 
Af tekniske eller driftsmæssige årsager, kan det være nødvendigt at overføre 
dine oplysninger til (servere af) selskaber og/eller tjenesteydere allieret med 
Babysittermatch i USA eller andre lande uden for Europa. Babysittermatch 
garanterer, at personlige oplysninger kun overføres til lande, hvor regeringen 
har skønnet, at sådanne organisationer har et passende niveau af sikkerhed for 
personlige oplysninger, og/eller virksomheder der har tilmeldt sig til de såkaldte 
safe harbor-principper. 
 
8. Må mindreårige bruge Babysittermatch? 
 
Hvis du er yngre end seksten (16), så skal du have tilladelse fra dine forældre, 
inden du opretter en profil. Ved at acceptere denne fortrolighedserklæring, 
bekræfter du, at du er seksten (16) år eller ældre, eller at du har tilladelse fra 
dine forældre eller værge til at oprette en profil. 
 
8. Kan denne fortrolighedserklæring ændres? 
 
Denne fortrolighedserklæring kan ændres. Sådanne ændringer vil blive 
annonceret på hjemmesiden og/eller i en besked til dig. 
 
9. Har du spørgsmål? 



 
Skulle du have spørgsmål til denne fortrolighedserklæring, kan du sende en 
email til info@babysittermatch.dk 


