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Denne privatlivspolitik er gældende for Røsnæs Brugsforening for så vidt angår de særskilte aktiviteter, der 
følger og omfattes af driften af hjemmesiden og webshoppen voresbrugs.dk, som er Røsnæs 
Brugsforenings egen hjemmeside oprettet med det formål at informere borgere og interessenter om 
projektet, tegning af lånebeviser, indsamling af idéer og interessetilkendegivelser, information om og 
tilmelding til aktiviteter (eksempelvis udvalgsarbejde og møder) samt kontaktplatform andre henvendelser 
til bestyrelsen om projektet. 

Henvendelser vedrørende behandling af personoplysninger kan rettes til Røsnæs Brugsforenings Bestyrelse 
på email:  

rbrugs2021@gmail.com 

Røsnæs Brugsforening har tilhørsforhold til Coop, som indenfor deres platforme behandler 
personoplysninger om medarbejdere, medlemmer, kunder og samarbejdspartnere. For aktiviteter under 
Coop henviser vi til Coops til enhver tid gældende privatlivspolitik, som altid vil være offentligt tilgængelig 
på Coop.dk. 

 

Cookiepolitik 
Voresbrugs.dk anvender udelukkende funktionelle cookies. 

 
Privatlivspolitik 
 
Brug af kontaktformular og tilsvarende funktioner på voresbrugs.dk 
I det tilfælde voresbrugs.dk anvender funktioner og widgets, der gør kommunikation og interaktion mulig 
(kontaktformular, tilmeldingsformular og lignende) beder vi dig udelukkende om de personoplysninger 
(eksempelvis navn og email eller telefonnummer) der er nødvendige for at yde den service du beder om. 
Ved at anvende den pågældende funktion giver du samtykke til at dine personoplysninger anvendes til 
formålet. 
 

Lånebeviser 

Personoplysninger 
Tegning/køb af lånebevis(er) via voresbrugs.dk gennemføres som online handel. 
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Når du gennemfører en onlinehandel, modtager vi automatisk din computers IP-adresse til brug for 
oplysninger om din browser og dit operativsystem. 

Derudover indsamles følgende oplysninger:  
Navn, adresse, telefonnummer, email samt kortoplysninger. 

Formål  
Oplysningerne indsamles for at gennemføre transaktionen (kortoplysninger), for at dokumentere dit køb og 
ejerskab til lånebevis(er), for fremsendelse af ordrebekræftelse, for efterfølgende kontakt vedr. 
forvaltningen af lånebeviser samt for opfølgende information og kommunikation vedr. projektet, som kan 
være af interesse for lånebevistegneren. 
 
Opbevaringsperiode 
Oplysningerne gemmes så længe forholdet består. Bogføringspligtige oplysninger gemmes yderligere 5 år 
efter forholdets ophør. 
 
Samtykke 
Når du giver os dine personlige oplysninger for at gennemføre køb/tegning af lånebevis giver du samtidig 
dit samtykke til, at vi indsamler og anvender oplysningerne til de ovenfor beskrevne formål. 
 
Begrænsning af samtykke 
Hvis du ønsker at begrænse dit samtykke vedr. anvendelsen af dine personoplysninger til det absolut 
nødvendige omfang, der kræves af gældende lov, kan du til enhver tid rette henvendelse til Røsnæs 
brugsforening herom på email rbrugs2021@gmail.com 

Offentliggørelse 
Vi offentliggør kun dine personlige oplysninger, hvis det kræves af gældende lov. 

One.com 
Voresbrugs.dk hostes af One.com. De leverer den online e-handelsplatform, der giver os mulighed for at 
tilbyde tegning af lånebeviser som onlinehandel. Dine data gemmes via One.coms datalagring, databaser og 
den generelle One.com-applikation. De lagrer dine data på en sikker server bag en firewall. 

Betaling 

Hvis du vælger en direkte betalingsgateway til at fuldføre dit køb, benytter vores betalingsgateway fra en 
tredjepart muligvis dine kreditkortoplysninger til det formål. Se 3.8. 

Tredjepartstjenester 

Som hovedregel vil de tredjepartsudbydere, som vi benytter, kun indsamle, bruge og offentliggøre dine 
oplysninger i den udstrækning, det er nødvendigt for at kunne levere de tjenester, som de yder os. 

Visse tredjepartstjenesteudbydere som f.eks. betalingsgateways og andre der behandler 
betalingstransaktioner har deres egne fortrolighedspolitikker i forhold til de oplysninger, som vi skal levere 
til dem i forbindelse med dine købsrelaterede transaktioner. I forbindelse med disse udbydere anbefaler vi, 
at du læser deres fortrolighedspolitikker, så du kan forstå, hvordan dine personlige oplysninger håndteres 
af disse udbydere. 
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Vær opmærksom på, at visse udbydere kan være placeret i eller have faciliteter, der ligger inden for en 
anden jurisdiktion end enten dig eller os. Så hvis du vælger at fortsætte med en transaktion, der involverer 
tjenester fra en tredjepartstjenesteudbyder, kan dine oplysninger blive underlagt lovene i den eller de 
pågældende jurisdiktioner, hvor tjenesteudbyderen eller dens faciliteter er placeret. Når du forlader vores 
butiks websted eller omdirigeres til et tredjepartswebsted eller en tredjepartsapplikation, er du ikke 
længere underlagt denne Privatlivspolitik. 

Links 
Når du klikker på links i vores butik, kan du blive dirigeret væk fra vores websted. Vi er ikke ansvarlige for 
fortrolighedspraksissen på andre websteder og opfordrer dig til at læse deres fortrolighedserklæringer. 

Sikkerhed 

For at beskytte dine personlige oplysninger træffer vi rimelige forholdsregler og følger branchens bedste 
fremgangsmåder for at sikre, at oplysningerne ikke på uhensigtsmæssig vis går tabt, misbruges, tilgås, 
offentliggøres, ændres eller ødelægges. Hvis du giver os dine kreditkortoplysninger, krypteres disse 
oplysninger vha. SSL-teknologi (Secure Socket Layer) og gemmes med en AES-256-kryptering. 

Ændringer af denne Privatlivspolitik 

Vi forbeholder os retten til at ændre vores Privatlivspolitik i det omfang det er nødvendigt, hvorfor du bør 
gennemse den jævnligt. 

Ændringer og afklaringer træder i kraft umiddelbart efter, de er blevet offentliggjort på webstedet. 

Hvis vi foretager væsentlige ændringer af denne politik, får du besked om, at den er blevet opdateret, så du 
er klar over, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke forhold, om nogen, vi 
bruger og/eller offentliggør dem. 
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