
 
 

Cookie- og privatlivspolitik 
for atelier2000.dk 
 
Herunder kan du læse hvordan vi anvender cookies på atelier2000.dk (også kaldet ”hjemmeside”), 
og hvordan vi bruger de persondata, du måtte dele med os ved besøget på vores hjemmeside. 

 

1. Dataansvarlig, ejer- og kontaktoplysninger  
Atelier 2000 Uniforms-skrædderi A/S  CVR: 19718794 
Grundtvigs Allé 161 
DK- 6400 Sønderborg 
 
E-mail: uniform@atelier2000.dk 
Tlf.: +45 7443 1990 

 

2. Cookies 
På atelier2000.dk anvender vi cookies.  
 

Herunder kan du læse mere om hvilke typer cookies, der anvendes på vores hjemmeside, hvorfor 
vi anvender dem, og hvordan de fravælges. 
 
Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du, at der sættes cookies til de i denne politik 
nævnte formål. 
 

2.1  Hvorfor informerer vi om cookies?   
Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på 
brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav 
til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” 
(i daglig tale cookiebekendtgørelsen). 

 

2.2  Anvendelse af cookies på atelier2000.dk 
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser, så den kan genkende dit IT-udstyr (PC, tablet, 
smartphone el. lign.) ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores 
cookies, og de kan ikke indeholde virus.  
 
2.2.1 Session cookies 
På atelier2000.dk anvender vi udelukkende session cookies for at forbedre din oplevelse af 
hjemmesiden. Vores session cookies hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere 
grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. 
Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. 
 
2.2.1.1 Levetid af session cookies 
Session cookies slettes automatisk, når du lukker din browser.  
 

http://www.atelier2000.dk/
mailto:uniform@atelier2000.dk


 
 

2.3  Afvis eller slet cookies 
Du kan altid afvise cookies på din enhed ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder 
indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.  
 
Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Du kan følge de links, 
der er nedenfor for at få vejledning til, hvordan du gør i din browser. Bruger du flere browsere, 
skal du slette cookies i dem alle. 
 

 Internet Explorer 
 Mozilla Firefox 
 Google Chrome 
 Opera 
 Safari 

 
Du skal være opmærksom på, at mange af de interaktive funktioner, som hjemmesiden tilbyder, er 
afhængige af cookies. Afviser eller sletter du cookies, kan det forhindre de funktioner i at virke 
eller reducere deres anvendelighed.  
 

3. Persondata 
Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Du kan 
herunder læse, hvilke persondata vi behandler, når du benytter vores hjemmeside, med hvilket 
formål, hvordan de opbevares, og om hvorvidt de videregives til andre. 
 

3.1 Indsamling af persondata  
Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi kun de informationer om dig, som 
du aktivt har indtastet i vores elektroniske formularer på hjemmesiden, fx bestillings- og 
kontaktformularer, eller ved køb i vores webshop. 
 
Ved selv at indtaste informationerne, giver du eksplicit samtykke til at vi behandler dine 
persondata, som typisk omfatter: navn, telefonnummer, e-mail adresse, postadresse og evt. 
information om dit arbejdssted og -stilling. Ved køb i vores webshop registrerer vi desuden, hvilke 
produkter du bestiller samt prisen på disse. 

 
3.2 Anvendelse af persondata 
Vi anvender dine persondata nævnt under pkt. 3.1 til at registrere og behandle dine bestillinger i 
vores webshop, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, f.eks. at få fremsendt 
tilbud/prisliste.  
 

3.3 Periode for opbevaring 

Dine persondata opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, 
når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som 
fremgår ovenfor af pkt. 3.2. 
 

http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies
http://support.mozilla.org/da/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647
http://help.opera.com/Windows/9.51/da/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=da_DK


 
 

3.4 Videregivelse til andre og datasikkerhed 
Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse.  
 
Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger og interne procedurer for at bedst muligt at 
beskytte kvaliteten og integriteten af dine persondata.  
 

3.5 Indsigt og klager 
Du har ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid 
gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der 
bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte, har du 
ret til at de bliver rettet eller slettet.  
 
Henvendelse herom skal ske til vores firma, se ovennævnte kontaktdata under pkt. 1. 
 
Hvis du vil klage over vores behandling af dine persondata, har du også mulighed for at tage 
kontakt til Datatilsynet. 
 
 

http://www.datatilsynet.dk/

