Persondata & Cookies
Persondataforordningen (GDPR)
GDPR står for General Data Protection Regulation og formålet med lovgivningen er at
beskytte personoplysningerne i EU og give borgerne mere kontrol over deres oplysninger.
Ét sæt regler for alle virksomheder, betyder også mere lige vilkår for alle som driver
forretning i EU.

Som kunde i Stensved Slagtehus
Når du er kunde i Stensved Slagtehus afgiver du dine personlige oplysninger.
Disse oplysninger anvendes kun i forbindelse med behandling og afsendelse af din ordre.
Den dataansvarlige er Stensved Slagtehus.
Stensved Slagtehus fortager registreringen af oplysningerne og gemmes kun i den periode
du er aktiv som kunde - dog højest 5 år efter sidste køb.
Alle oplysninger slettes herefter på en sikker og forsvarlig måde.

Registrering & Opbevaring
Dine oplysninger i forbindelse med køb/bestilling på vores hjemmeside sendes til
Stensved Slagtehus ukrypteret og leveres i mailform.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Al korrespondance pr. mail gemmes i mailsystemet.
Du som kunde har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du som kunde
har altid ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed
rettes til info@stensvedslagtehus.dk
Det er kun ejeren af Stensved Slagtehus og kontorpersonalet, der har adgang til
oplysningerne.
Oplysninger afgivet til Stensved Slagtehus sælges på ingen måde til tredjemand.
Dine oplysninger deles kun med tredjemand i forbindelse med fragt/transport af dine varer.

COOKIES
På stensvedslagtehus.dk anvendes Cookies med det formål at optimere websitet og dets
funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, -hvordan afhænger af din browser.
Log statistik anvendes også på stensvedslagtehus.dk. Systemet opsamler information, som
giver et statistisk billede af, hvor mange besøgende sitet har, hvor de besøgende kommer
fra, og hvilke enheder/browsere sitet åbnes med.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere stensvedslagtehus.dk

