
Persondatapolitik 
 
Generelt 
Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes www.trineleerskov.dk 
indsamler og behandler oplysninger om dig. 

Det er personoplysninger som du afgiver i forbindelse med et køb på www.trineleerskov.dk eller en henvendelse 
vedrørende en vare foretaget til Trine Leerskov 

Trine Leerskov er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Trine Leerskov kan ske til Tlf.: +45 
42910130 eller mail: shop.trine@gmail.com. 

 
For at handle hos www.trineleerskov.dk skal du mindst oplyse: 
• Navn 
• Adresse 
• E-mail-adresse 
• Telefon / mobil nummer 
 
Formålet er, at jeg kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne 
administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende 
relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, 
herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. 
 
Kortoplysninger 
Trine Leerskov gemmer ikke kortoplysninger i forbindelse med køb af varer, med mindre kunden selv beder om dette.  
Dette kan gøres ved at oprette en bruger på hjemmesiden og ved et køb afkrydse feltet for at gemme oplysningerne, for at 
gøre fremtidige køb lettere. Disse oplysninger kan til en hver tid slettes igen såfremt dette ønskes, ved at tage kontakt på 
shop.trine@gmail.com 
Såfremt en gemt bruger ikke har været aktiv på hjemmesiden i et (1) år, slettes al data vedr. denne bruger. 
 
Modtagere af personoplysninger 
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til 
PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.  
Oplysninger bliver ikke videregivet eller solgt til tredjepart, bortset fra transportør, i forbindelse med en omstrukturering 
eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Offentliggørelse i en sådan situation ville være i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende lovgivning om privatlivets fred. 
 
Dine rettigheder 
Du er til enhver tid berettiget til at anmode mig om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger jeg har registreret om 
dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte 
være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som omhandler dig. Hvis du ønsker en kopi af dine 
personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til shop.trine@gmail.com. Du vil blive bedt om at dokumentere, at 
du er den du giver dig ud for at være. 

Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som jeg har registreret om dig, opfordres du til at rette 
skriftlig henvendelse til shop.trine@gmail.com, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, 
at du er den du giver dig ud for at være. 

Retten til sletning 
Du har ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et 
andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx 
for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi 
ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at 
være. 
Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på trineleerskov.dk, vil som udgangspunkt blive slettet lidt 
over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis 
jeg har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende 
eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. 
 
Cookies 
Ved at benytte www.trineleerskov.dk, accepterer du, at der kan bruge cookies. En cookie er en lille datafil, som lægges på 
din computer for at holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende din computer. En cookie er ikke 

http://www.trineleerskov.dk/
mailto:shop.trine@gmail.com


et program og indeholder ikke virus. Lov og værneting køb af varer på www.trineleerskov.dk er underlagt dansk ret og 
lovgivning. Enhver tvist afgøres ved de danske domstole. 
 

De cookies, som Trine Leerskov selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden 

 


