
Privatl ivs- og cookiepolit ik 
Din sikkerhed og behandling af din data er vigtig for os hos Sølund Huse ApS. Derfor har vi 
lavet denne politik, som sikrer, at du har et overblik over, hvordan din data er beskyttet, og 
hvad du accepterer.  

Det er Sølund Huse ApS som er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, samt 
sikrer at de oplysninger, vi indsamler, og som du oplyser, bliver behandlet efter lovgivningen.  

 
Dine rett igheder  

Hvis du har givet os samtykke til, at vi må behandle dine oplysninger, kan du til enhver tid 
vælge at trække dit samtykke tilbage.  Gør du dette, altså trækker dit samtykke tilbage, kan 
det dog have indflydelse på de funktioner, du har adgang til på siden, og sektioner kan være 
helt eller delvis utilgængelig, da visse personlige oplysninger skal være tilgængelige for at 
den pågældende funktion virker korrekt. 

 

Sølund Huse ApS Cookiepolit ik 

Vi anvender cookies og behøver dit samtykke for at anvende dem. Vi bruger cookies med det 
formål at huske indstillinger, udføre statistik, målrette annoncer og optimere din 
brugeroplevelse. Cookies indeholder ikke skadelig kode. Ved sletning eller blokering af 
cookies vil annoncer blive mindre relevante for dig og optræde oftere. Du kan også risikere, at 
funktionerne på vores hjemmeside ikke fungerer optimalt, eller der kan være funktioner, du 
ikke kan få adgang til. 

 

Vi indsamler og behandler typisk følgende oplysninger: 

• Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, herunder også hvilken 
browser du bruger 

• Din IP-adresse 
• Geografisk placering 
• Sider, du klikker på 
• De oplysninger, du indtaster, når du opretter din bruger, videregives aldrig til 

tredjeparter. 

Disse cookies kan du acceptere eller afvise i det lille popup vindue, som kommer i bunden af 
siden når du tilgår www.sølundhuse.dk Du kan til hver en tid slette dine cookies i din browser i 
under browser-/og historikindstillinger.  

 

 

http://www.s%C3%B8lundhuse.dk/


 
Dine brugeroplysninger 

For at kunne lever din ordre, så skal du ved bestilling oplyse dine personlige oplysninger - vi 
behandler typisk følgende personoplysninger: 

• Kontaktinformation så som navn, adresse og telefonnummer 
• Mailadressen 
• Ordreoplysninger 
• Betalingsmetoden  
• Andre oplysninger, du giver os 

 

Ovenstående er data, du selv har givet samtykke til, at vi behandler og som følge af vores 
legitime interesse i at kunne identificere brugeren og undgå svindel. Derudover vil dataen også 
blive brugt til at Sølund Huse ApS kan kontakte dig , hvis der opstår tvivl omkring din ordre, 
uddybning af levering eller har spørgsmål til dine oplysninger. 

Derudover indsamler vi informationer om din aktivitet således vi kan sende dig relevant 
information i dit område, lave analyser og statistik med det formål at skabe mere relevant 
indhold, en bedre brugeroplevelse samt til at udarbejde markedsføring.  

Vi gemmer dine oplysninger, så længe de findes relevante, eller til du kontakter os og ønsker 
dem slettet. Vi forbeholder os dog retten til at gemme essentielle data til at forebygge svindel 
og at gemme disse nødvendige oplysninger som ligger udover bogføringsloven i op til to år 
efter oprettelse.  Dog skal vi gøre opmærksom på, at alle unødvendige oplysninger vil blive 
slettet med det samme.  

I forhold til vores nyhedsmail så indsamler og bruger vi følgende oplysninger: 

• Din mailadresse 
• Din valgte region / område 
• Adfærdsinformation – det vil sige, at der sidder en lille cookie i mailen, vi sender ud til 

dig, således vi kan se om den pågældende mail er blevet åbnet eller ej. 
• Interesser 

Vi sender kun nyhedsmails ud, hvis du har accepteret dette. Du kan acceptere at få 
nyhedsmails, når du opretter din profil eller under ”Min side”. Du kan til en hver tid afmelde dig 
dette igen – både ved at kontakte os eller trykke på afmeldelsesknappen i e-mailen. 

Når du har gjort dette, vil du ikke længere modtage nyhedsmails fra os.  

 

Sådan behandler vi dine oplysninger 

Dine oplysninger er vigtige for os, og vi passer godt på dem. Alle oplysninger, vi indsamler, vil 
blive behandlet i henhold til den gældende lovgivning. 



Da vores service er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte, beder vi dig venligst om at 
holde disse opdateret ved at kontakte os, så vi kan gøre det for dig. Finder vi ud af, at visse 
oplysninger er forkerte, forbeholder vi os retten til at ændre dem i det omfang, vi har kendskab 
til. Hvis vi har mistanke om misbrug eller svindel forbeholder vi os retten til at annullere din 
bestilling – og i yderste fald vil det blive politianmeldt 

Vi deler i visse tilfælde dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, da de kan have en 
essentielle for at vi vil kunne udføre vores service.. Derved benytter vi os også af en række 
eksterne virksomheder, der også har adgang til opbevaring samt behandling af data. Vi vil dog 
gøre opmærksom på, at disse virksomheder kun får adgang til dataen efter aftale og instruks 
om behandling af data fra os.  De eksterne virksomheder må aldrig bruge data til egne formål.  

 
Dine rett igheder.  

For os er dine rettigheder og ønsker vigtige for os, og nogle rettigheder kan være begrænset 
af retlige forpligtelser og andre lovgivninger, som vi er underlagt.  
 
Du har ret til at få indsigt i din egen data, som vi behandler om dig, og hvor vi har 
oplysningerne fra, samt brugen af disse, og hvor længe de bliver opbevaret.  

Du har også ret til at få korrigeret urigtige oplysninger om dig selv. I særlige tilfælde har du 
også ret til at få slettet oplysninger om dig eller give os begrænset adgang til behandling af 
din data. Ved begrænset adgang kan det dog medføre, at visse funktioner ikke er tilgængelige 
eller fungerer optimalt.  

Du har i nogle tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige 
indsamling, behandling og opbevaring af din data. Du har i visse tilfælde også ret til at få 
tilsendt din persondata i maskinlæseligt format (dataportabilitet) samt vores dataansvarlige til 
at sende dig informationerne til en anden uden hindring. I det omfang det naturligvis er muligt 
for os og kun så længe, at det er på baggrund af dit samtykke, hvis det angår en 
aftale/kontrakt, du har indgået med os.  

Kontakt os 

Du kan kontakte os, hvis du mener at vi ikke lever op til de retslige krav og eller lovgivning, 
eller hvis du har en anmodning om at få begrænset eller slettet din data. Hvis vi mener, du 
lever op til kravene for dette, vil vi udføre den forespurgte handling hurtigst muligt.  

Du kan gøre dette ved at skrive til os på: info@solundhuse.dk eller ringe til os på 75 66 28 75. 

Sølund Huse ApS 
Overby skovvej 3 
8732 – Hovedgård 

Klage 

Du kan indgive en klage, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, 
eller hvis du ikke mener, vi lever op til Datatilsynets krav eller den pågældende lovgivning. 
Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk  

mailto:info@solundhuse.dk
http://www.datatilsynet.dk/


 

 

Senest opdateret oktober 2020.  

 

 

 

 

 

 

 


