PRIVATLIVSPOLITIK
Ingen af de personoplysninger, som registreres på RESTAHEAD WEBSHOP vil blive overført eller
solgt til tredjepart. Alle oplysninger gemmes på en sikker måde, og vil kun være tilgængelige for folk,
der arbejder på RESTAHEAD WEBSHOP og betroede personer, som RESTAHEAD WEBSHOP
kontraherer med at drive denne webshop.
For elektronisk betaling bruger vi DIBS, som er en af de nordiske landes førende udbydere af
betalingsløsninger. Alle dine kortoplysninger krypteres ved brug af SSL (Secure Socket Layer)
protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer
under transaktionen med DIBS og Nets (En af Nordeuropas største udbydere af betalingsløsninger
og transaktion clearing virksomheder).
Webshoppens system bruger såkaldte cookies til at holde styr på indholdet i indkøbsvognen. En
cookie er betegnelsen for en fil, der bliver gemt på din computer. Vi bruger disse cookies til for
eksempel at huske, hvilke varer der er i din indkøbskurv, når du handler online hos RESTAHEAD
WEBSHOP. Hvis du ønsker, er det muligt at bede systemet gemme dine adresseoplysninger til dit
næste besøg. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at slette sådanne oplysninger, kan dette ske via
indstillinger i din browser. Vi bruger også cookies til at indsamle statistik, så vi kan forbedre vores
shop.
Når du placerer en ordre, beder vi om navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer. Disse
oplysninger er nødvendige for at ekspedere din ordre. Informationerne transmitteres og lagres
elektronisk på en ukrypteret måde og gemmes i 5 år jf. Bogføringsloven. Aftalen for selve købet
opbevares ikke på en måde, så du vil kunne få adgang til, se og ændre status på et senere tidspunkt.
Derudover registrere vi IP-adressen, hvorfra du afgiver din ordre. Denne information kan bruges i en
hvilken som helst politiefterforskning, der måtte opstå. Alle falske ordrer vil blive anmeldt til politiet.
Du kan også vælge at få din e-mail-adresse, på RESTAHEADs e-mailingliste for at modtage nyheder
og andre relevante oplysninger fra RESTAHEAD. Denne service kan afmeldes af dig til enhver tid.
Ifølge Persondataloven har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen af data om dig og få
indsigt i de oplysninger, som vi har gemt om dig. Dette kan du få ved at kontakte RESTAHEAD
WEBSHOP. På grundlag af eventuelle indsigelser vil vi rette fejl og foretage eventuelle sletninger.	
  

