Privatlivspolitik for Nipura Skin Care, Nyrnberggade 53,3.tv., 2300 Kbh.S

Typer af oplysninger
Nipura Skin Care indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det
omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
•

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer

Formål
Oplysningerne bruges til at:
•

Identificere dig som bruger

•

Registrere dine køb i shoppen

•

Registrere din betaling i shoppen

•

Kunne levere de services, du har efterspurgt

•

Optimere vores services og indhold

•

Udsende nyhedsbrev

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du
er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os
personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor.
Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til 3. part uden dit samtykke
Tilbagekaldelse af samtykke.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at
tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud
for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
Opbevarelse af dine data
Vi benytter herudover en tredjepart til opbevaring og behandling af data. Disse behandler
udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi
anvender kun databehandlere indenfor EU.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares så længe vi varetager de ovenfor angivne formål og vi sletter dem,

når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og
baggrunden for opbevaring.
Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, 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 kan ske
til: info@nipura.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du
også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
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