
 

Persondatapolitik 

 

 

1. Hvem er dataansvarlig 
 
Vinfruen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har registreret på dig. Du finder 
vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Vinfruen 
Eggertsvej 23 
5700 Svendborg 
 
CVR-nr.: 36351454  
Telefon: +4260 5700 
Email: post@vinfruen.dk 
 
 
2. Formålene med indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger 

• Sende markedsføring via e-mail. 

• Udvikle butik, produkter, tilbud og lignende forretningsmæssige tiltag. 

• Udarbejde markedsanalyser, statistiker mv. til brug for Vinfruen. 

 

 
3. Kategorier af personoplysninger 
 

• Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, oplyser du navn og emailadresse.  

• Når du anvender kontaktformular, oplyser du navn og emailadresse. 

 

4. Videregivelse af personoplysninger til tredjepart 
 
Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart. 

 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
 
Dine personoplysninger er alene indsamlet ved tilmelding til nyhedsbrev og anvendelse af kontaktformular. 
Vi behandler alene oplysninger, vi har modtaget fra dig. 

mailto:post@vinfruen.dk


6. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 
 

• Oplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve opbevares indtil du afmelder nyhedsbrevet. 

• Oplysninger indsamlet ved brug af kontaktformular slettes efter 6 måneder. 

• Du kan til en hver tid bede om at få oplyst og/eller slettet vores oplysninger om dig. 

 

7. Cookies 

 

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster ved tilmelding til nyhedsbrev og anvendelse af 

kontaktformular, anvender vores hjemmeside cookies. Cookies er digitale informationspakker, som 

hjemmesiden lagrer på din harddisk. Den anvendte cookie identificerer ikke den enkelte bruger, men 

derimod brugerens computer, mobiltelefon, tablet o.l. En cookie er ikke et program og indeholder ikke 

virus. 

Cookies anvendes for at forbedre hjemmesidens service. Brugen af cookies kompromitterer ikke din 

sikkerhed ved at anvende hjemmesiden. 

Hvis du ikke ønsker, at vores webshop identificerer din pc, mobil etc. ved hjælp af cookies, kan du slå 

brugen af cookies fra i din browser. 

For hvert besøg på hjemmesiden – uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie – registrerer vores 

webhotel one.com browsertype, type af mobilenhed (iPhone, iPad, Samsung osv.) og land hvorfra 

hjemmesiden tilgås. Disse data bliver brugt i et samlet og anonymt skema for statistisk analyse om den 

generelle brug af hjemmesiden. 

 

Kontakt, ændring og opdatering af privatlivspolitikken 

Vinfruen forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine 

personoplysninger, kan du kontakte os på adressen post@vinfruen.dk 

 

Svendborg, marts 2021 
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