
Personvern og bruk av informasjonskapsler 
(cookies) 
Denne personvernerklæringen er opprettet for å gi deg en oversikt over hvordan Fashion in the Forest AS håndterer 
dine personlige opplysninger i samsvar med EU’s nye personopplysningslov, General Data Protection Regulation 
(GDPR).  

Vi (fashionintheforest.no) har stor respekt for ditt privatliv. Vi samler kundeinformasjon for å forbedre din 
shoppingopplevelse. Vi vil oppbevare og bruke kundeinformasjonen på en ansvarlig måte. Informasjonen vil ikke bli 
gitt til tredjepart, men noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår 
virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotell, e-post, programvare og skybaserte tjenester), 
regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter. 

Personvernerklæringen beskriver hva vi samler inn om deg, hvorfor og hvordan informasjonen blir brukt 
Det kan hende vi i fremtiden må oppdatere denne erklæringen for å gjenspeile evt endringer i vår praksis eller av 
juridiske/lovgivningsmessige årsaker. 

HVA samler vi inn? 
Vi samler informasjon (for eksempel navn, e-postadresse, leveringsadresse, betalingsinformasjon og telefonnummer) 
som du oppgir når du handler i nettbutikken eller når du melder deg på vårt nyhetsbrev. I tillegg har vi oversikt over 
dine tidligere kjøp på nett og produktpreferanser via informasjonskapsler, såkalte cookies. Oversikt over tidligere kjøp 
kan ikke slettes, da vi må beholde den nødvendige informasjonen for regnskap og mulig garanti / returhåndtering. 
 

HVORDAN bruker vi informasjonen? 
Når du legger inn en bestilling i nettbutikken vår, bruker vi informasjonen til å behandle din ordre. Vi sender deg en e-
post for å bekrefte ditt kjøp. Om vi har spørsmål eller avklaringer vedrørende din ordre kan det hende vi kontakter deg 
via messenger, sms, telefon eller e-post. 
 
Vi sender nyhetsbrev med informasjon og tilbud til eksisterende kunder, samt de som har meldt seg på nyhetsbrev via 
vår nettside www.fashionintheforest.no. Om du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, kan du enkelt melde 
deg av via linken som står nederst i alle e-poster vi sender ut. Evt kan du ta kontakt med oss på post@fitf.no.  

Informasjonskapsler gir oss informasjon om din adferd på våre nettsider, noe som gjør at vi kan tilpasse innhold og 
annonsering slik at det blir mer relevant for deg og gir deg en bedre brukeropplevelse av våre nettsider. I henhold til 
Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler / cookies, er vi pliktig til å informere om 
hvilke informasjonskapsler vi benytter. Vi bruker følgende: Facebook pixel, Google Analytics og Wix nettbutikk. 
 
Sikker betaling 

Vi tilbyr betaling via Paypal, Stripe og Vipps – alle seriøse, velrennomerte aktører som tar sikkerhet på alvor. Les mer 
her: 

https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/paypal-safety-and-security 

https://stripe.com/docs/security/stripe 

https://www.vipps.no/sporsmal 

 

Usikker? 

Hvis du er bosatt i Europa, har du rett til å få tilgang til personlig informasjon vi har om deg, og å be om at den blir 

korrigert, oppdatert eller slettet. Dersom du ønsker dette, eller har andre spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt 

med oss på post@fitf.no. 

Hilsen Åse og Trine 

Fashion in the Forest AS, Svartåsveien 14B, 3615 Kongsberg, Org.nr. 916 580 169 
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