
Privatlivspolitik hos MuteDesign 
 

MuteDesigns målsætning med privatlivspolitikken er, at du har tillid til, at vi 

behandler personoplysninger, vi modtager om dig, på en sikker måde. 

 

Nedenstående privatlivspolitik vedrører kunder og kundeemner i vores digitale 

kartotek. 

 

Dataansvarlig 
Den dataansvarlige for behandling af personoplysninger hos MuteDesign er: 

 

Stina Visbech Misser 

Grenåvej 797 K 

8541 Skødstrup 

 

kontakt@mutedesign.dk 

Telefonnummer: 61714579 

CVR-nummer: 38437607 

 

Kategorier af personoplysninger 
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan 

henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi typisk 

følgende typer af oplysninger: 

 
Privatkunder:  

Navn, adresse, postnr. og by, mail og telefonnummer. 

 

Erhvervskunder: 

Virksomhedsnavn, navne på kontaktpersoner, virksomhedsadresse, postnr. og by, 

mail, og virksomhedstelefonnummer, evt. privatnummer på kontaktperson, 

bankoplysninger, købshistorik, EAN nr. eller CVR nr.  

 

Vi behandler ikke følsomme eller semifølsomme personoplysninger om dig. 

 

Vi bruger personoplysninger til følgende formål 
Personoplysninger om kunder og kundeemner bruger vi kun i forretnings- og 

markedsføringsøjemed. 

 

Videregivelse af personoplysninger 
Oplysninger om dit (firma)navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer 

og specifikke leveringsønsker videregives til trykkeri og fragtfirma, der forestår 

leveringen af de købte varer til dig. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har 

bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig. 



 

Opbevaring af dine personoplysninger 
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi 

sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af 

oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en 

generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. I forbindelse med bogføring og 

regnskab gemmes persondata i 5 år. 

 

Cookies 

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det 

formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. 

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. 

 

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at 

tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles 

oplysninger, bør du slette dine cookies i din browser og undlade videre brug af 

websitet. 

 

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer 

optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. 

 

Dine rettigheder 
Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder: 

 

• du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine 

personoplysninger. 

 

• du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få 

behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

 

• hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til 

enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have 

betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit 

samtykke. 

 

• du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel 

Datatilsynet. 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på mail eller ringe til os. Der 

kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke 

sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det 

afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlings- 

aktiviteterne.  

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine 

personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet. Vi bestræber os på at 

http://minecookies.org/cookiehandtering
http://minecookies.org/cookiehandtering


løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du 

klage til Datatilsynet, datatilsynet.dk. 

 

Ændring af vores privatlivspolitik 
Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi 

forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige 

ændringer giver vi dig besked via mail. 

 

Denne privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018. 

 

http://datatilsynet.dk/

