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INTRODUKTION
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig og din færden på
sitet. Dette bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at
der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning).

COOKIES
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer,
mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre
statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som
f.eks. virus. På vores website bruges Google Analytics til at indsamle informationer
om brugen af sitet.

PERSONOPLYSNINGER
Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan
henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række
informationer. Det sker f.eks. hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller
foretager køb via websitet.

Sikkerhed
Vi har truffet de rette foranstaltninger for, at dine oplysninger behandles i strid
med lovgivningen. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold
til lovgivningen.

Videregivelse af oplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt
giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har
givet os disse oplysninger.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data.
Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem
til egne formål.

INDSIGT
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan
desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan altid
kontakte os for at høre hvilke oplysninger vi har registreret på dig.

