
 

 

  

Cookies 

En cookie er en lille fil, som vi spørger din browser, om vi må gemme på din pc, smartphone 
eller lign. Cookies hjælper os med at huske dine indstillinger og præferencer. Cookies kan 
ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. 

Om mycopenhagenkid.com bruger cookies?  
Det kan du tro! 

Hvad bruger I cookies til?  
Vi bruger cookies til at se, hvad du og alle vores andre besøgende kigger og klikker på, så vi 
kan optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt og relevant 
som muligt for dig.  

Så mycopenhagenkid.com kan altså ikke køre uden cookies? 
Jo, det kunne vi sagtens. Vi kunne også gå tilbage til hestevogne. Men det er så pokkers 
besværligt, så hvad siger du til, at vi beholder vores cookies og du beholder din iphone? 

Kan jeg slippe for jeres cookies? 
Ja, det er nemt nok. Du kan fx slukke din computer og læse en god bog i stedet. Men du kan 
også jævnligt slette cookies fra din computer. Det kan f.eks. gøres på følgende måde:   

I Internet Explorer slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> 
”Slet cookies”. 

Ønsker du at slette eller blokere for cookies, kan du følge denne vejledning. 

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og 
optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er 
indhold, du ikke kan få adgang til. 

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: 

• Facebook Pixel og Analytics 
• Google Analytics 
• Google AdWords 
• Hotjar 
• Shopify generelt 
• Cookie tilladelse 
• Shiptigrator 



Logstatistik  

Logstatistik bruges på mycopenhagenkid.com hvilket betyder, at et statistik-system opsamler 
information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, 
hvor de kommer fra, osv. 

På mycopenhagenkid.com anvender vi logstatistik med det formål at optimere websitet og 
dets funktionalitet.   

Personlige oplysninger 

For at lægge en bestilling hos os via websitet skal du lade dig registrere med følgende 
personlige oplysninger   

• Navn  
• Adresse  
• E-mail adresse  
• Telefonnummer 
• Betalingsoplyninger 

Selve "kontrakten" 
(købsaftalen) lagres ikke hos mycopenhagenkid.com på en måde, så du senere kan logge dig 
ind online og se eller ændre status.  

mycopenhagenkid.com foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at 
kunne gennemføre den 
service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover t
il at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte und
ersøgelser og analyser, 
der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier.   

Desuden registrerer vi IP-
adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, 
men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes, idet der ka
n være tale om kort tyveri. 

Vi opbevarer og transmitterer kundeoplysninger krypteret. Vi benytter herudover en række 
tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger 
på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. 

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver 
samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine 
oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Som registreret hos mycopenhagenkid.com, har du altid ret til at gøre indsigelse mod 
registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse 
rettigheder har du i henhold til persondataloven.  

Periode for opbevaring 
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter 



dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og 
baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, 
hvornår informationer slettes. 

Indsigt og klager 
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til 
enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit 
samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles 
om dig, er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse i forbindelse 
hermed rettes til mycopenhagenkid.com via e-mail: info@mycopenhagenkid.com.   

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for 
at tage kontakt til Datatilsynet. 

mycopenhagenkid.com ejes og drives af  

e-GO Group IVS  
CVR-nr. 36052899  
Poul Reichhardts Vej 6, 4.   
2500 Valby 
Danmark 
Telefon: 4253 4044 

info@mycopenhagenkid.com 


