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PERSONDATAPOLITIK (GDPR) 

 

I forbindelse med vedtagelsen af EU’s persondataforordning, der er trådt i kraft den 25. maj 2018, 

har La Bottega indført følgende: 

 

Dataansvarlig  

La Bottega er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig.  

 

Registrering af data   

I forbindelse med din bestilling af vin, registrerer vi dit navn, din adresse, din mailadresse og dit 

telefonnummer. Det gør vi for at kunne levere din bestilling til dig.    

 

Vi udsender nyhedsbreve for at orientere dig om gode tilbud. Hvis du modtager vores nyhedsbrev, 

har vi registreret dit navn og din mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via et 

link nederst i nyhedsbrevet. 

På vores hjemmeside har vi logstatistik. Det betyder, at vi kan få et statistisk billede af, hvor mange 

besøgende hjemmesiden har haft og hvilke sider, der er mest besøgt mv. Vi bruger ikke 

personhenførbare cookies, og dermed registrerer vi ingen personlige oplysninger om dig, hvis du 

blot besøger vores hjemmeside.  

Opbevaring af data 

Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål eller 

i øvrigt påkrævet efter gældende lovgivning. 

 

Vi videregiver eller videresælger aldrig de oplysninger, som vi har registreret om dig, til 

uvedkommende tredjemænd. Som led i firmaets drift kan vi videregive dine oplysningerne til en 

databehandler, til vores rådgivere eller til offentlige myndigheder. 

 

Vores hjemmeside og mailprogram er hostet af one.com, der er databehandler. Som led i 

hostingaftalen er der udarbejdet en databehandleraftale. 

 

Dine rettigheder 

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder. Du har bl.a. ret til at få oplyst, hvilke 

oplysninger vi har registreret om dig, og du har ret til at få slettet dine oplysninger fra vores 

system, medmindre vi har en lovmæssig forpligtelse til at bevare disse oplysninger.  

 

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger, skal du skrive til os på 

info@labottega.dk.  

 

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk), hvor 

du også finder nærmere information om, hvordan du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds 

med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.  
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