
Behandling af personoplysninger 
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang 
kan henføres til dig. Når du benytter mit website indsamler og behandler vi 
en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af 
indhold, hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller 
undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af 
services eller foretager køb via websitet. 
Jeg indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt 
ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit 
IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på 
(interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv 
indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-
mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse 
med oprettelse af login eller ved køb. 
Hvis du har accepteret at du giver samtykke til, at jeg må kontakte dig pr. 
e-mail med nyhedsbreve eller tilbud, behandler jeg din e-mailadresse og 
oplysningerne om dine køb hos mig, indtil det ikke længere er relevant. 
Det vil i praksis sige, indtil du gør mig opmærksom på, at du ikke længere 
ønsker at modtage e-mails fra mig. 
Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at 
benytte linket i bunden af mine e-mails eller ved at kontakte mig på 
cns@cense.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage mine 
nyhedsbreve og tilbud. 
 

Datasikkerhed 
Jeg behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i 
overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder 
persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil 
alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når 
dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. 



Jeg har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine 
oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, 
forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i 
øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 
 

Formål 
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de 
annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, 
at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du 
har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover 
anvender jeg oplysningerne til at optimere services og indhold. 
 

Periode for behandling 
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke 
til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 
efter 5 år efter dit køb, da jeg er forpligtet til at gemme oplysningerne i 5 år 
i medfør af bogføringsloven. 
Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse 
(så jeg kan sende dig mit nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til 
enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail. 
 

Indsigt og klager 
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i 
et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre 
indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit 
samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de 
oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver 
rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: cns@cense.dk. Hvis du 
vil klage over behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed 
for at tage kontakt til Datatilsynet. 



Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller 
at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også 
sende mig en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse. 
 

Cookies 
Loven siger, at jeg har pligt til at oplyse dig om, at websitet benytter 
cookies. Det er fordi, cookies gør din oplevelse af sitet langt bedre. Du 
finder faktisk ikke nogle sites, der ikke benytter cookies, men nu er du 
informeret. Hvis du ikke vil acceptere cookies, så er du velkommen til at 
forlade siden igen eller at slå cookies fra i din browser. Jeg håber nu, at du 
bliver og accepterer, at cookies er nødvendige for, at du får en god 
oplevelse på nettet. 
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