
Databeskyttelse 

Hos Deichmann spiller databeskyttelse og -sikkerhed en stor rolle. I nedenstående finder du vores 

retningslinjer angående beskyttelse af dine personlige data. 

Persondatapolitik 

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: køn, navn, adresse, 

telefonnr. og e-mail. 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. 

Personoplysningerne registreres hos Deichmann-Sko ApS og opbevares så længe du er registreret 

som kunde hos deichmann.com, eller i fem år efter din registrering er slettet. Herefter slettes 

oplysningerne. 

Som registreret hos Deichmann-Sko ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og 

kan til enhver tid slette din registrering. Du har også ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger, der er 

registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse 

hermed rettes til onlineshop-dk@deichmann.com. 

Deichmann garanterer, at alle lagrede personlige oplysninger om registrerede brugere behandles 

fortroligt. Deichmann lagrer principielt kun oplysninger, der er nødvendige for afviklingen af 

handlen. Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand. 

Den dataansvarlige på deichmann.com er Direktør, Økonomi, IT & Administration, Mikkel S. Linck. 

 

Sikring af persondata 

I denne databeskyttelseserklæring vil vi endvidere informere om, hvordan vi garanterer beskyttelsen 

af dine angivne oplysninger:  

Beskyttelsen af personrelaterede data, såsom navn, e-mail, kontooplysninger, adgangskode og 

telefonnr., ligger os meget på sinde. Sådanne personoplysninger indsamles, behandles og anvendes 

af Deichmann helt i henhold til danske bestemmelser vedr. beskyttelse af personlige oplysninger. 

Det henvises her aktuelt til Persondataloven. 

Det kan f.eks. være nødvendigt at redigere og gemme dine oplysninger for at kunne sende dig 

informationer vedr. din ordre. Deichmann bruger disse oplysninger i det omfang, det skønnes 

nødvendigt, således at vores gensidige aftale kan afvikles bedst muligt.  

Helt overordnet kan Deichmann forsikre, at ingen personrelaterede data vil blive registreret uden for 

rammerne af vores onlineshop, uden at vi forinden har indhentet dit samtykke; du bestemmer helt 

selv, i hvilket omfang, du - f.eks. i forbindelse med registrering på siden eller lignende - ønsker at 

frigive disse oplysninger. Dog er der visse oplysninger vi behøver for at kunne indfri aftalen. 

 



SSL 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger udelukkende med det formål, at kunne levere 

varen til dig. Som kunde skal du også opbevare dine data sikkert. Du skal vælge en adgangskode til 

din konto, som ikke er kendt af andre og som ikke må videregives. Hvis du mener, din adgangskode 

er blevet kendt af andre, skal du omgående ændre den.  

 

Log-Statistik 
Vi bruger en logstatistik på Deichmann.com, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler 

information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra 

og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere 

Deichmann.com. 

 


