Fortrolighedspolitik
Ejer
innocent ltd, hvis hovedsæde er beliggende:
Fruit Towers, Canal Building, 342 Ladbroke Grove,
London, W10 5BU, United Kingdom
Dit privatliv
Hos innocent er vi opsatte på at vedligeholde vores
kunders tillid til vores hjemmeside. Vi er i den grad ikke
ude på at sælge, leje eller bytte e-mail-lister med andre
virksomheder i markedsførings-øjemed. Den slags er bare
ikke noget for os. Vores fortrolighedspolitik søger for at
beskytte de data, vi får fra dig. Den omhandler hvordan
og hvornår vi indsamler, bruger og beskytter dine
personlige data; om begrænsninger i offentliggørelsen
af data; og om vores sikkerhedsregler. Snup en kop
kaffe, te eller anden foretrukken drik og læs videre.
Indsamling og brug af personlig information
Personlig information hentyder til al information, som
kan bruges til at identificere dig, for eksempel dit navn,
din titel, telefonnummer, skostørrelse, e-mail-adresse eller
adressen til din bopæl.
Overordnet set kan du besøge vores hjemmeside uden
at give os noget personlig information. Vi bruger flere
forskellige værktøjer til at analysere trafikken på vores
hjemmeside for at forstå, hvilke behov vores brugere har,
så vi løbende kan forbedre hjemmesiden for besøgende.
Vi indsamler kun anonym data i opsamlende statistikker.
For eksempel forbinder vi ikke et specifikt besøg til en
bestemt IP-adresse.
Der er dog nogle aktiviteter på vores side, som kræver,
at du registrerer dig. For eksempel når du skal melde dig
til vores månedlige nyhedsbrev, og når du skal deltage i
nogle af vores konkurrencer. Som en del af registreringsprocessen indsamler vi personlig information. Vi har flere
grunde til at bruge denne information: for at fortælle dig
om ting, du har bedt os fortælle dig om; for at komme i
kontakt med dig, hvis vi har brug for eller skal tilvejebringe
yderligere information; for at tjekke om vores optegnelser
er korrekte og for at tjekke en gang imellem, om du er
glad og tilfreds.
Børn og privatliv
Hvis du er 13 år eller yngre, skal du have tilladelse til at
registrere dig på vores hjemmeside. Tilladelsen skal komme
fra forældre eller værger. Beklager, men sådan er reglerne.

Brug af cookies
En cookie er en lille tekst fil indeholdende information,
som en hjemmeside overfører til din computers harddisk
for registrere ting og sager. Den giver os mulighed for
at analysere vores sides trafikmønstre. Du kan ikke finde
nogle chokoladestykker i en cookie, du kan ikke spise
den, og der er heller ikke gemt en hemmelig krukke et
sted. En cookie kan ikke give os adgang til din computer
eller til information, som du ikke har givet os adgang til.
De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies.
Gå derfor til din browsers manual eller online hjælp, hvis
du gerne vil have information om, hvordan du kontrollerer
din browsers håndtering af cookies. Hvis du deaktiverer
cookies, kan du stadig se offentligt tilgængelig information
på vores hjemmeside. Hvis du bruger en delt computer, og
du har cookies aktiveret, skal du huske at logge af, når du
er færdig. Ellers krummer det.
Links til andre hjemmesider
Vores hjemmeside indeholder links til information på andre
hjemmesider. På hjemmesider, som vi ikke kontrollerer, kan
vi ikke stå til ansvar for beskyttelse af information, som du
tilvejebringer, når du besøger disse sider. Disse sider er
ikke kontrolleret af denne fortrolighedspolitik, så hvis du
har spørgsmål, om hvordan den pågældende side bruger
information, er du nødt til at tjekke sidens fortrolighedspolitik.
Adgang til din personlige information
Du er berettiget til at få adgang til alt personlig information, vi er i besiddelse af. Send din forespørgsel til hej@
innocentdrinks.dk. Et administrationsgebyr kan blive pålagt
(notér venligst, at vi gerne godtager kage).
Opdatering af personlig information og afmelding
Du kan afmelde dig fra generelle e-mails dag og nat ved
at klikke på afmeld-linket i bunden af vores månedlige
nyhedsbrev eller ved at skrive til hej@innocentdrinks.dk.
Dit samtykke
Ved at bruge vores hjemmeside giver du samtykke til indsamling og brug af information, som du giver os, som det er
beskrevet i fortrolighedspolitikken. Vi kan ændre politikken
fra tid til anden uden at give besked, så husk at tjekke siden
her engang imellem. Hvis vi ændrer fortrolighedspolitikken,
vil vi offentliggøre ændringerne på denne side.
Hvis du har nogle spørgsmål eller bekymringer
angående vores indsamling, brug eller offentliggørelse
af dine personlige informationer, skal du endelig skrive
til os på hej@innocentdrinks.dk. Tak, fordi du læste det
hele. Nu kan du komme videre med dit liv.

