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COOKIE- OG PERSONDATAPOLITIK 

COOKIES  
HVAD ER COOKIES? 
En cookie er en datafil, der midlertidigt bliver gemt på din computer. Dette sker, så vi kan genkende din computer og 
‘huske’ dine indstillinger, når du kommer tilbage. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige 
programmer. I stedet hjælper den med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at vi hele tiden kan forbedre 
Grillmestrene.dk. 

BRUG AF COOKIES PÅ GRILLMESTRENE.DK 
For at optimere Grillmestrene.dk benytter vi cookies. Herved gemmes nogle af dine tidligere valg og indtastninger på 
sitet, således at din oplevelse af Grillmestrene.dk bliver mere personlig og brugervenlig. Vi bruger Google Analytics til 
at analysere, hvordan du anvender vores hjemmeside. Fra Google Analytics får vi rapporter om aktiviteten på 
Grillmestrene.dk. 

GOOGLE ANALYTICS SÆTTER TO TYPER COOKIES 
En permanent cookie, der viser om brugeren er tilbagevendende, hvilket site brugeren kommer fra, hvilken 
søgemaskine der er brugt etc. Permanente cookies gemmes på din harddisk indtil de udløber, eller indtil du selv 
sletter dem. 
Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter 
hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser. Google Analytics sammenkører ikke din IP-adresse med 
andre oplysninger, Google Analytics ligger inde med. 

Sådan afviser du brugen af cookies 
Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Eftersom en 
cookie befinder sig hos dig, er det kun muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies. Vi håber dog, at du vil 
tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at gøre din oplevelse på Grillmestrene.dk bedre og mere personlig. 

Ønsker du ikke at modtage cookies fra Grillmestrene.dk kan du i de fleste nyere browsere vælge avancerede 
cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies 
fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt. Hvis du ikke 
ønsker, at dit besøg skal registreres af Google Analytics, kan du benytte dig af Google’s Opt-Out Browser Add-on. Vær 
opmærksom på, at dine besøg på andre sider, der anvender Google Analytics, heller ikke vil blive registreret, hvis du 
installerer dette browser-plugin. 

SLETNING AF COOKIES 
Cookies kan slettes af brugeren. Dette gøres som regel fra browserens menu under Indstillinger eller Internet options. 
Vær opmærksom på, at hvis alle cookies på computeren slettes, vil alle gemte brugernavne og adgangskoder for 
diverse websites blive slettet. 

PERSONDATAPOLITIK HOS GRILLMESTRENE 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, 

hvis det er relevant for din aktivitet hos Grillmestrene.dk. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine 

persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.  
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Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er 

relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. 

OPLYSNINGER VI INDSAMLER  
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne 
gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. 
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra 
postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger. 

Grillmestrene.dk indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:  

- Besøger vores hjemmeside 

- Gennemfører et køb af vores produkter 

- Tilmelder dig vores nyhedsbrev 

- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback 

DEN DATAANSVARLIGE 
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger hos Grillmestrene.dk er Fritz 
Schur Consumer Products A/S, Esplanaden 40, 1263 København K – CVR nr. 12372892  

BEHANDLINGSGRUNDLAG OG FORMÅL 
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har 
købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse. 

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i 
forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede 
aftale.  

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-
mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve 
indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid 
ret til at tilbagekalde samtykket. 

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre 
ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside. 

ANDRE MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 
Vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, 
telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. DSV eller GLS med henblik på levering af dine 
indkøb.  

Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle 
persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.    

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder 
gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. 

DINE RETTIGHEDER 
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at 
anmode os om følgende: 

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata 

• At få slettet persondata 
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Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en 
databeskyttelsesmyndighed. 
 
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine 
personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@fscp.dk. Du har mulighed 
for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i 
henhold til EU’s persondataforordning, GDPR 

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER 

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige 
oplysninger på servere med høj sikkerhed, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores 
sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og 
under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved 
dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en minimal risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig 
adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på 
eget ansvar. 

Personoplysningerne slettes løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Når det gælder 
køb,- ordre-, og brugerhistorik sletter vi historikken i DanDomains datacentre efter 2,5 år efter transaktionsdatoen. 

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive 
nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af 
personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af 
væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites. 

KONTAKT OS 
Du kan kontakte Grillmestrene.dk via: 
 
Epost: info@fscp.dk 
Telefon: +45 3396 0060 
 
Eller pr. brev til: 
 
Grillmestrene 
v. Fritz Schur Consumer Products A/S 
Att: “kundeservice” 
Esplanaden 40 
1263 København K 
Danmark 
 


