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PRIVATLIVS POLITIK for ONLINE SKOLEBOD 

 

Introduktion 

Denne privatlivspolitik (“privatlivspolitik”) forklarer, hvordan Online Skolebod indsamler, deler og bruger dine personoplysninger. 
Du vil også finde oplysninger om, hvordan du kan udøve dine rettigheder. Ved at bruge vores tjenester accepterer du, at Online 
Skolebod bruger dine personoplysninger som beskrevet i denne privatlivspolitik. Betegnelserne "vi", "os" eller "vores" er hver især 
tiltænkt som henvisning til onlineskolebod.dk og Online Skolebod IVS 

 

Vi har opsummeret de vigtigste punkter i vores privatlivspolitik nedenfor.  

 

1 Oplysninger, som vi indsamler om dig, og hvorfor 

Her er de generelle kategorier af personoplysninger, som vi kan indsamle om dig, og årsagerne hertil: 

Registreringsoplysninger, når du opretter en Online Skolebod konto, således at vi kan: 

• oprette din konto, så du kan afgive ordrer i din skole’s skolebod  

• identificere dig, når du logger ind på din konto, og 

• underrette dig om ændringer eller opdateringer til vores tjenester. 

Transaktionsoplysninger, når du afgiver en ordre hos din skole for at: 

• behandle dine ordrer og for at fakturere dig (bemærk dog, at Online Skolebod aldrig opbevarer dine kreditkortoplysninger 
i vores systemer), 

• kommunikere din ordre til skolen 

• sende dig ordrebekræftelse på din ordre, og 

• beskytte dig og tjenesterne ved at søge at opdage og forhindre svig eller andre handlinger i strid med vores vilkår eller 
andre politikker, der er relevante for tjenesterne. 

Oplysninger, som vi indsamler automatisk 

• Cookies og lignende teknologier, så vi kan måle og analysere brugen og effektiviteten af vores tjenester 

 

2 Hvem vi deler personoplysninger med 

Vi kan dele dine personoplysninger med følgende modtagere (og når vi gør det, vil vi sikre, at vi har indført passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og stillet fornødne garantier for databeskyttelse til rådighed i tilfælde af overførsler til tredjelande): 

• Din skole, som du har afgivet en ordre hos til behandling og levering, 

• Andre selskaber inden for vores koncern. 

• Ethvert kompetent retshåndhævende organ, tilsyns- eller offentlig myndighed, domstol eller anden tredjepart, hvor vi 
mener, at videregivelse er nødvendig i henhold til gældende lovgivning eller forordninger. 

• Nye ejere eller omstrukturerede enheder i tilfælde af en selskabsomstrukturering, salg, køb eller joint venture, der 
påvirker vores forretning. 

• Enhver anden person, forudsat at du har givet dit samtykke.  

Vi vil aldrig sælge, distribuere eller på anden måde dele dine personoplysninger, medmindre vi har dit samtykke. 

3 Internationale dataoverførsler 

Vi kan overføre dine personoplysninger uden for det land, hvor du er bosiddende, til andre lande, hvor Online Skolebod eller vores 
tjenesteudbydere driver virksomhed. Databeskyttelseslovene i disse lande kan være anderledes end lovgivningen i dit land, men 
Online Skolebod sørger for, at der er stillet fornødne garantier for databeskyttelse i de pågældende lande i overensstemmelse 
med persondataforordningen. 

4 Sikkerhed 

Online Skolebod lægger stor vægt på at beskytte dine oplysninger fra og mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod 
hændeligt tab, tilintetgørelse og beskadigelse. Vi implementerer de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at 
beskytte sådanne oplysninger. 

5 Dataopbevaring 

Online Skolebod vil ikke opbevare dine personoplysninger i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, der er 
beskrevet i denne privatlivspolitik. Vi kan også opbevare visse elementer af dine personoplysninger i en periode efter, at du sletter 
eller deaktiverer din konto med henblik på vores legitime forretningsaktiviteter, såsom fortegnelser og for at overholde vores retlige 
forpligtelser. Når vi opbevarer dine oplysninger vil vi gøre det i overensstemmelse med gældende love. 
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6 Dine rettigheder 

Du kan kontakte os for at bede os om at slette dine personoplysninger, begrænse deres behandling eller anmode om, at de 
overføres til en tredjepart. 

7 Opdateringer til denne privatlivspolitik 

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden som reaktion på skiftende juridiske, tekniske eller forretningsmæssige 
udviklinger. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne side jævnligt for de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksis. 

 

8 Kontakt os 

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os: 

Via e-mail på:  

info@onlineskolebod.dk 

 

Ved at skrive til os på: 

Online Skolebod IVS 

Mjølnersvej 14 

9990 Skagen 

 

 

Disse betingelser er releaset 20/2-2019 
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