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1. Indledning
Würtz Design arbejder for at sikre, at dit privatliv er beskyttet, når du bruger vores tjenester. Vi har derfor en 
politik, der beskriver, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

2. Hvilke informationer indsamler vi
Würtz Design indsamler følgende informationer, når der bestilles via vores hjemmeside:

Som erhvervsdrivende:
• Navn
• Leveringsadresse 
• Faktureringsadresse
• CVR-nr.
• E-mail adresse
• Telefonnummer

Som privat:
• Navn
• Leveringsadresse 
• Faktureringsadresse
• E-mail adresse
• Telefonnummer

3. Hvordan bruger vi dine oplysninger
Vi benytter de oplysninger du har givet, når du køber varer hos os, således at vi kan:
• Behandle din ordre
• Modtage betaling
• Levere kundeservice til dig.

4. Hvor længe opbevares oplysningerne. 
Personoplysningerne registreres hos Würtz Design og opbevares i 5 år (5 år pga. krav fra bogføringsloven),  
hvorefter oplysningerne slettes.

5. Hvem har adgang til de oplysninger, der er registreret om dig
Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand, dog videregives din e-mailadresse og mobilnummer 
[evt. flere oplysninger] til [GLS, Postnord og Danske Fragtmænd] i forbindelse med afsendelse af pakker (så du kan 
modtage leveringsoplysninger, herunder T&T)

Dine oplysninger opbevares desuden i Dropbox som en sikkerhedskopi, hvortil kun den dataansvarlige har adgang. 

6. Dine rettigheder
Som registreret hos Würtz Design har du ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Dette indebærer at du har 
ret til at få berigtiget og slettet dine personoplysninger. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er regis-
treret om dig. 
Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Würtz Design via 
e-mail til trine@wurtzdesign.dk

Den dataansvarlige hos Würtz Design er indehaver Trine Würtz trine@wurtzdesign.dk.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Persondatapolitik


