
Persondatapolitik: 
 
Denne hjemmeside er drevet- og ejet af: 
 
Ordinary Things by Karen Povlsen 
BusinessPark Struer 
Fælledvej 17 
7600 Struer 
 
CVR: 35945563 
 
Tlf.nr.: +45 22227600 
E-mail: mail@ordinarythings.com 
 
Dataansvarlig hos Ordinary Things er Karen Povlsen. 
 
Den skrivelse indeholder information om følgende: 
 

1. Hvilke persondata-oplysninger vi indsamler 
2. Hvordan vi bruger persondata 
3. Sikkerhed og opbevaring af persondata 
4. Hvordan vi bruger cookies 

 

 
Ad. 1: Persondata-oplysninger der indsamles: 
 
Vi indsamler den information du frivilligt giver os, så som navn, adresse, telefonnummer og e-mail-
adresse. 
Dertil indsamles andre data automatisk gennem din brug af cookies, når du bruger vores 
hjemmeside. F.eks. kan vi indsamle information om hvilket system du bruger til at logge på vores 
website, din IP adresse, din lokation, hvilken browser du bruger og hvilke sider/produkter du ser 
på, på vores website. 
 
Grunden til at vi indsamler de data du frivilligt oplyser, som navn, adresse, e-mail og 
telefonnummer er for, at du kan færdiggøre køb i vores webshop, og det sker kun i forbindelse 
hermed. Oplysningerne slettes efter 14 dage  
 
De oplysninger der indsamles automatisk, f.eks. IP-adresse, bruges til at få en bedre geografisk 
forståelse af de besøgende på websitet og dermed forbedre hjemmesiden løbende for alle 
besøgende.  
Information fra cookies bruges til at personalisere- og optimere websitet og dets funktionalitet, og 
dermed gøre dit besøg på siden så let som muligt. Cookies gør at vi kan registrere hvad der sker 
under dit besøg på siden og, at vi kan genkende din browser når du besøger hjemmesiden igen. 

mailto:mail@ordinarythings.com


Ad.2: Vores brug af persondata:  
 
For at du kan indgå en online aftale med ordinarythings.com, må du lade dig registrere med 
følgende personlige oplysninger: 

- Navn 
- Adresse 
- Telefonnummer 
- E-mail adresse 

Vi foretager registreringen af ovennævnte personoplysninger med det formål, at kunne levere 
varen til dig. 
Oplysningerne gemmes hos Ordinary Things og opbevares i 14 dage  
Når der indsamles personoplysninger via vores website sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af 
dit udtrykkelige samtykke, således du er informeret om præcis hvilke oplysninger der indsamles og 
hvorfor. 
Direktøren og ordrebehandleren for Ordinary Things har adgang til de oplysninger der registreres 
om dig. 
 
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. 
 
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 
 
Oplysninger afgivet til Ordinary Things videregives- eller sælges på ingen måde til tredjemand, og 
vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 
 
Som registreret hos Ordinary Things har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du 
har også ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter 
Persondataloven, og henvendelser i forbindelse hermed, rettes til Ordinary Things via e-mail: 
mail@ordinarythings.com.  
 
 

Ad. 3: Sikkerhed og opbevaring af persondata 
 
Ordinary Things tager beskyttelse og sikkerhed omkring dine data meget alvorligt. Selvom vi gør 
vores bedste for at beskytte dine data, så er intet sikkerhedssystem ubrydeligt. 
Personlige data indsamlet af Ordinary Things, bliver opbevaret og bearbejdet i Danmark. 
Ordinary Things opbevarer dine data så længe det er nødvendigt, i forhold til dit brug af websitet 
og i forhold til levering + evt. returnering af varekøb på webshoppen. 
 

 
Ad. 4: Cookies: 
 
På www.ordinarythings.com anvendes cookies med det formål, at personalisere- og optimere 
websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre dit besøg på siden så let som muligt. 
Du kan til enhver tid slette cookies på din computer. 

mailto:mail@ordinarythings.com
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Hvad er en cookie? 
En cookie er en lille tekstfil vi gemmer på din computer når du besøger vores website, således vi 
kan registrere hvad der sker under dit besøg på siden. Når du besøger det samme websted igen, 
tillader cookien at din browser genkendes. 
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. 
 
Hjemmesidens anvendelse af cookies 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere optimalt. Desuden hjælper cookies os 
med at få overblik over dit besøg på siden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden 
til dine behov og interesser. Cookies husker bl.a. hvad du evt. har lagt i indkøbskurven og om du 
tidligere har besøgt siden. 
Helt overordnet anvendes cookies som en del af vores service, til at vise indhold der er så relevant 
for dig som muligt. 
 
Sådan afviser- eller sletter du dine cookies 
Du kan afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din internet-browser. Hvor du 
finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Dog skal du være opmærksom 
på, at hvis du afviser cookies, er der mange funktioner og services du ikke kan bruge, fordi disse 
funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg du foretager. 
 
Du kan nemt slette cookies du tidligere har accepteret. Benytter du en PC/computer med en nyere 
internet-browser, kan du slette cookies ved at benytte genvejstasterne CTRL+SHIFT+DELETE. 
Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af hvilken 
browser du bruger og herefter klikke på det relevante link. HUSK, at bruger du flere browsere skal 
du slette cookies i dem alle (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox). 
 
Klage over hjemmesidens brug af cookies 
Hjemmesiden er en del af Foreningen for Dansk Internet Handels cookiemærke (FDIH), og hvis du 
som bruger mener, at hjemmesiden ikke overholder cookiereglerne, kan du derfor rette din klage 
til FDIH. 
Klagen sendes til FDIH på kontakt@fdih.dk og skal indeholde dit navn, adresse, e-mail, 
telefonnummer, hjemmesidens www adresse og en detaljeret beskrivelse af klagens indhold. 
Inden du klager til FDIH skal følgende være opfyldt: 

- Du har forinden klaget direkte til den ansvarlige for den pågældende hjemmeside med en 
udførlig beskrivelse af, hvor og med hvad hjemmesiden ikke overholder den danske 
vejledning 

- Din klage er blevet afvist eller forholdet er ikke afhjulpet, senest 30 dage efter modtagelse 
af klagen 
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