(revideret 25.05.18)

Privatlivspolitik
Vores privatlivspolitik beskriver, hvordan du som kunde deler dine personoplysninger med
antikblaa.com: Kreditkortnummer, navn, e-mail adresse og telefonnummer når du foretager et
køb i vores online butik antikblaa.com eller når du tilmelder dig vores kundeklub.

Antikblaa.com hverken sælger eller videregiver vores kunders personlige oplysninger til
andre virksomheder eller enkeltpersoner.
Vi anbefaler, at du altid lukker dit browservindue eller logger ud af kontoen ved afslutning af
besøget i vores webshop for at sikre, at uvedkommende ikke kan få tilgang til dine
kontoinformationer. Du bør tage denne forholdsregel, også selv om du sidder hjemme og ikke
anvender en offentlig tilgængelig computer.
Som registreret kunde hos os har du altid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, vi har
registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven.
Antik Blå og antikblaa.com gør sig umage for at agere efter EU’s Persondataforordning
(General Data Protection Regulation).
Vi anbefaler, at du gennemlæser vores Privatlivspolitik, så du er informeret om, hvordan vi
behandler dine personoplysninger og hvordan du kan være med til at beskytte dit privatliv.
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1. Indsamling af personoplysninger
• Indsamling ved køb
Når du foretager et online køb hos Antik Blå, indsamler vi dine kontaktoplysninger (tiltale
titel -fru, frk., hr. - navn, adresse og din fødselsdato – til statistik)
Du kan hjælpe os med at sikre, at dine personoplysninger er korrekte ved at logge ind på
"Min konto” på antikblaa.com og gennemgå og evt. opdatere dine informationer.

•

Anden indsamling

Når du besøger eller benytter vores web-site, indsamler vi automatisk oplysninger om dig,
herunder:
•

Logoplysninger: Vi indsamler oplysninger om din brug af vores web-site, herunder
oplysninger om den type browser du bruger, dato for dit seneste besøg på vores website til.

•

Oplysninger om din enhed: Vi indsamler oplysninger om den enhed, du benytter til at
få adgang til vores web-site, herunder oplysninger om hardware platform du
anvender, om du er henvist til antikblaa.com via en anden side f.eks. fra google.dk,
antikvitet.net etc.,

•

Oplysninger indhentet via cookies: Vi benytter forskellige teknologier til at indsamle
oplysninger, hvilket kan omfatte at sende cookies til din computer eller mobile enhed.
Cookies er små datafiler, der gemmes på din computer eller placeres i hukommelsen
på din enhed, som hjælper os med at forbedre vores web-site og din brugeroplevelse
samt registrerer, hvilke sider og funktioner på vores web-site der er populære. Se
vores cookiepolitik på cookie politik for yderligere information.

•

Vi indsamler også andre oplysninger, som du direkte videregiver til os, som f.eks. når
du deltager i en konkurrence og kampagne, anmoder om kundesupport, sender os en
e-mail eller på anden måde er i kontakt med os. De typer oplysninger, vi indsamler om
dig, omfatter navn, e-mailadresse og andre oplysninger, som du selv vælger at
videregive.
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2. Anvendelse af dine personoplysninger
Vi anvender oplysningerne om dig til forskellige formål bl.a. til:
•

at gøre din oplevelse af vores web-site endnu bedre.

•

at besvare dine henvendelser, spørgsmål, yde service og support.

•

at sende nyheder og information, når du selv har tilmeldt dig vores nyhedsmail.

3. Modtagere af dine personoplysninger
"Dine personoplysninger" er de oplysninger, vi indsamler om dig ved køb, besøg på vores
web-site eller som medlem af vores kundeklub jfr. pkt. 1.
Antikblaa.com hverken sælger eller videregiver vores kunders personlige oplysninger til
andre virksomheder eller enkeltpersoner.
Vores Internetudbyder tager dagligt back-up af vore data.
Vi har indgået en databehandlings aftale med vores Internetudbyder, den kan du se her

4. Sletning af personoplysninger
Generelt gemmer vi dine personoplysninger så længe, der stadig er et aktivt kundeforhold og
når det er påkrævet for at kunne levere dig den bedste service og yde support.
Ellers gemmer vi dine personoplysninger i op til otte uger eller så længere lovgivningen
kræver det.

5. Cookies
Vi anvender cookies på vores webside. Du kan læse mere om brug af cookies i vores
cookiepolitik, som du finder på følgende link: cookie politik
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6. Sikkerhed
Antikblaa.com tager alle forholdsregler for at beskytte dig mod misbrug af dine data.
Vi har SSL-certifikat* hvilket gør det trygt for kunder at handle hos os, da alle oplysninger og
kommunikation mellem dig og antikblaa.com bliver krypteret.

* Hvad er et SSL certifikat?
Et SSL certifikat er noget som enhver e-forretning, hjemmeside eller internet applikation, der
håndterer personlige oplysninger bør have, for deres og deres brugere/kunders sikkerhed.
Hvis du er involveret i eller bruger e-handel, har du sikkert hørt om ”SSL Certifikat”. Et SSL
certifikat er en måde at forsikre besøgende om, at webshoppen er et sikkert sted at handle.
SSL står for Secure Sockets Layer, SSL er en krypteringsprotokol, der sikrer, at kun afsender
og modtager kan læse informationen, der sendes dem imellem.
Et SSL certifikat udfører to primære tekniske opgaver:
•

Den primære funktion, krypterer information imellem afsender og modtager, f.eks.
under en online handel eller download af personlige oplysninger fra en webside. Dette
betyder, at andre ikke kan opsnappe denne information og udnytte den til andre
formål end tiltænkt. Hvis nogen skulle få fat i informationen der, sendes imellem
websiden og kunden, vil man kun modtage en masse meningsløse tal og bogstaver
fordi de ikke har de rigtige dekrypteringsnøgler.

•

Et SSL certifikat inkluderer også informationer, om siden der besøges f.eks.
webbutikkens firmanavn. Det betyder, at kunden kan verificere, at webbutikken eller
hjemmesiden tilhører det firma, som kunden regner med. Sidens identitet bliver altså
bestemt og sikrer at kunden ikke indtaster informationer som kreditkort oplysninger,
navn, adresse, telefonnummer og log-in oplysninger til en falsk side, der udgiver sig for
at være et andet firma.

Du kan se Antik Blå Certifikatet – ved at klikke på hængelåsen
browser.

shop.antikblaa.com i din
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7. Dine rettigheder
Du er berettiget til at blive informeret om de personoplysninger vi har indsamlet om dig og
efterfølgende behandler.. Du har ret til at gøre indsigelser mod indsamlingen og den videre
behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at rette eller slette de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig..

8. Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit tilsagn om, at vi må indsamle personlige data om dig, vi
vil i så fald ikke længere bruge dine personoplysninger. Hvis du ønsker at trække dit tilsagn
tilbage, kan du gøre det her.

9. Ændring af oplysninger m.v.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter de personoplysninger, vi behandler om
dig, hvis du ønsker at få adgang til oplysningerne, eller hvis du har nogen spørgsmål
vedrørende ovennævnte retningslinjer, kan du her eller logge ind på ”Min side” på vores website.

10.

Klager

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os
her
Du kan også klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.,
1300 København K.
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