
Persondata. – www.gardinlageret.eu og eller Facebook. – 

Gardinlageret eller Brugskunsten  

De personlige oplysninger, vi indsamler 

Vi indsamler på eller via dette websted kun oplysninger, der kan identificere dig personligt, når det er 

frivilligt accepteret af dig. Disse personligt identificerbare oplysninger kan omfatte dit navn, din adresse, dit 

telefonnummer og din e-mailadresse, eller andre oplysninger, så som seksualitet og religion alt efter hvad du 

vælger at dele 

Videregivelse af dine personlige oplysninger 

Vi deler muligvis dine personlige oplysninger med tjenesteudbydere, der hjælper os med at levere de 

oplysninger og/eller ydelser, som vi leverer til dig. Vi dele oplysningerne med Facebook, som også er 

placeret i andre lande, hvor lovgivningen om datafortrolighed muligvis ikke svarer til dem, der gælder i det 

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I alle tilfælde vil vi træffe rimelige foranstaltninger for at 

beskytte dine personlige oplysninger. Vi deler kun dine oplysninger under vilkår og betingelser, som kræver, 

at modtagerne skal beskytte fortroligheden og sikkerheden af dine personlige oplysninger. Se Facebook  

politik om persondata. 

Bortset fra som beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller som krævet i 

lovgivningen, deler vi ikke dine personlige oplysninger med nogen tredjepart, medmindre vi har dit 

samtykke, eller du blev underrettet om denne praksis, da vi første gang indsamlede dine personlige 

oplysninger. 

Cookies 

Ligesom mange andre virksomheder anvender vi "cookie"-teknologi, hvor vores servere lægger særlige 

koder på en besøgendes computer. Disse oplysninger hjælper os med løbende at bestemme det samlede antal 

besøgende på webstedet, og hvilke typer af internetbrowsere (f.eks. Netscape Navigator eller Internet 

Explorer) og operativsystemer (f.eks. Windows eller Macintosh) der anvendes af vores besøgende. Disse 

oplysninger bruges til at forbedre dine onlinebesøg. Vi vil under ingen omstændigheder bruge disse 

oplysninger til personligt at identificere besøgende eller sammenholde oplysningerne med nogen form for 

personlige oplysninger, som afgives frivilligt på eller via webstedet. Du kan afvise at acceptere cookies ved 

at aktivere den indstilling i din browser, som gør det muligt at afvise oprettelsen af cookies. Hvis du vælger 

denne indstilling, kan du dog måske ikke få adgang til visse dele af vores websted. 

Sikkerhed 

Vi opretholder fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personlige 

oplysninger mod uønsket, uautoriseret eller ulovlig adgang, uautoriseret kopiering, brug, behandling, 

offentliggørelse, ændring, overførsel, tab eller ødelæggelse. Vi har udviklet sikkerhedspolitikker til at sikre 

integriteten af de data, vi har indsamlet om dig, og vi begrænser adgangen til disse oplysninger. Vores 

webservere anvender endvidere en høj grad af sikkerhed. 

http://www.gardinlageret.eu/


Adgang til dine oplysninger og korrektion 

Du har ret til at anmode om en kopi af de oplysninger, vi har om dig. For at få en kopi af disse personlige 

oplysninger skal du sende en e-mail til mail@gardinlageret. Vi kan opkræve et mindre gebyr for denne 

service. 

Vi vil gerne sørge for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige og opdaterede. Du kan bede os om at rette 

eller slette oplysninger, som du mener, er forkerte. 

Ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger 

Vi kan ændre denne politik når som helst efter vores eget skøn, og alle ændringer træder i kraft øjeblikkeligt 

ved vores offentliggørelse af ændringerne på dette websted. Medmindre vi udtrykkeligt fastsætter andet, 

gælder denne politik kun for dette websted og vores online-aktiviteter, og den gælder ikke for nogen af vores 

offline-aktiviteter. 

Andre websteder 

Vores websted indeholder links til andre websteder. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger 

gælder kun for dette websted, så når du følger links til andre websteder, bør du læse deres egne politikker om 

beskyttelse af personlige oplysninger. 

Vi gør ydermere opmærksom på at, hvis du følger os på facebook. Er du underlagt facebooks, vilkår om 

personligdata, og deres politikker her om.  

Jf. den nye EU dom sag C210/16. Gør vi opmærksom på, at vi endnu ikke har haft en mulighed for, at 

komme i kontakt med facebook, for at lave en fælles databehandler aftale.  

Dette er ikke fordi vi ikke vil, men vi kan ikke få kontakt til facebook eller en ansvarlig i facebook, der kan 

underskrive sådanne en aftale med os. 

Markedsføring 

Som udgangspunkt, gemmer vi ikke data til markedsføring, Men hvis vi skulle vælge at vil gøre os brug af, 

dine data, vil du skulle have accepteret, at vi gemme din data til det. 

Sådan kontakter du os 

For yderligere oplysninger om vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger online bedes du 

kontakte: Gardinlageret eftf. ApS på telefon 30682510 eller ved at sende en mail til mail@gardinlageret.eu 

 


