
Cookie- og privatlivspolitik Balancebaren.dk 

Cookies

Balancebaren.dk anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, 
tablet, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre 
statistik og målrette annoncer.

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode, som f.eks. virus.

Hvis du ikke ønsker cookies, kan du blot slette det fra din computer eller enhed. På de 
fleste pc’er kan du bruge genvejstasterne: Ctrl + Shift + Delete

Se vejledning og direkte links til sletning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, 
samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Personoplysninger er alle de informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.
Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række sådanne 
informationer.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske 
oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk 
placering, samt hvilke sider, du klikker på.

I det omfang du selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, 
e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med tilmelding til 
nyhedsbrev eller ved køb.

Når du tilmelder dig Balancebarens nyhedsbrev, giver du samtykke til at vi må sende dig 
e-mails med nyheder og tilbud. Dine oplysninger behandles fortroligt, indtil du afmelder dig
nyhedsbrevet igen. Du kan klikke på linket i bunden af hvert nyhedsbrev eller skrive til 
janni@balancebaren, hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevene. Hvis du 
afmelder dig, sletter vi dine oplysninger. 

Sikkerhed

Alle oplysninger om og fra brugere af sitet samt nyhedsbrevslæsere behandles sikkert og 
fortroligt. Oplysninger bruges kun til det formål, som de er indsamlet til og slettes, når 
formålet er opfyldt, eller oplysningerne ikke længere er relevante.

http://minecookies.org/cookiehandtering


3. parter

Følgende 3. parter bruges til indsamlingen af cookies eller personoplysninger på 
Balancebaren.dk. Der er indgået en databehandleraftale med alle.

• Google Analytics

• Facebook Pixel (er endnu ikke sat op)

• Mailchimp
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