
Ejer- og kontaktoplysninger: 

KIRKE-ESKILSTRUP VANDVÆRK 

CVR-nummer: 14681817 

Adresse: c/o Lone Pedersen 

Platanvej 46 

Postnummer og by: 4360 Kirke Eskilstrup 

 

KIRKE-ESKILSTRUP VANDVÆRK’s privatlivspolitik 

Når du besøger vores hjemmeside, så sætter du spor. Her i vores privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi 

håndterer de oplysninger om dig, som vi kommer i besiddelse af. 

 

Indsamling af personlige oplysninger 

Du bliver altid informeret inden vi indsamler personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi 

indsamler, kan for eksempel være dit navn, mailadresse og adresse. 

Vi sletter automatisk mailkorrespondancer, når de ikke længere er relevante for vores kundeforhold, men 

de gemmes i minimum 5 år. 

Du har altid mulighed for at få at vide, hvad vi har af data på dig – og få ændret eller slettet det data, der 

ikke er i modstrid med lovgivningen (fx gemmes regnskabsdata i min. 5 år).   

Kontakt os på: kevand@kevand.dk 

 

Hvad vi bruger oplysningerne til 

Du bestemmer selv, hvorvidt du vil afgive dine personlige oplysninger til os.  

Vi vil kun bruge dine personlige oplysninger i vores forretningsøjemed.  

Medmindre du specifikt har samtykket til det videregiver ikke dine oplysninger til andre – og vi sælger ikke 

dine oplysninger videre til andre.  

 

Cookies 

Vi bruger cookies på denne hjemmeside for at kunne levere den bedst mulige service og oplevelse til dig, 

som bruger af vores hjemmeside.  

 

Det gør en cookie 
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En cookie er en fil, som vores hjemmeside lægger på dit it-udstyr, for eksempel computer, tablet eller 

smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, hvordan du bruger hjemmesiden. 

Ofte er cookies nødvendige for at levere ordentlig service på hjemmesiden. En cookie er en inaktiv fil, der 

ikke kan aktivers til at skade dit it-udstyr. Disse cookies er til optimering, statistik, samarbejde og 

markedsføring via Google. 

De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan af os ikke spores til specifikke brugere. 

 

1. Cookies 

Denne hjemmeside anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der 

lagres i din browser, for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen 

personlige oplysninger gemt i vores cookies, indholdet bliver ikke delt med nogen, og de kan ikke indeholde 

virus. 

  

2. Så lang tid opbevares cookies 

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. 

  

3. Sådan sletter du cookies 

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering 

  

4. Undgå du cookies 

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning 

her: http://minecookies.org/fravalg 

  

5. Hvad cookies bruges til på vores website 

Webshoppens indkøbskurv benytter en cookie til at huske, hvilke varer du har valgt. Cookien tømmes for 

indhold, når du har gennemført dit køb. Selve onlinebetalingen benytter ikke cookies og ingen af dine 

betalingsoplysninger gemmes. 

  

6. Google Analytics (trafikmåling) 

Vi bruger Google Analytics som analyseværktøj på hjemmesiden. Google Analytics giver os mulighed for at 

følge en session rundt på hjemmesiden og giver os mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans. 

 

Sikkerhed 

Vi har høje standarder for it- og personsikkerhed.  

Hjemmesiden er beskyttet af et SSL-certifikat. Desuden har vi en række interne procedurer og politikker, 

der sikrer, at vi kan holde en høj standard.  

Alle spørgsmål om persondata og sikkerhed kan sendes til: kevand@kevand.dk 
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