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BARFODVIN 

Juridisk navn: 

Barfod & Barfod ApS 

CVR 2566 4361 

P-adresse: Røsnæsvej 437, 4400 Kalundborg 

info@barfodvin.dk 

Telefon: +45 4054 0181 

Kontaktperson: 

Lise Hyttel Barfod (Persondataansvarlig) 

Telefon: +45 2682 9638 

info@barfodvin.dk 

Webshop 

Ved køb af varer gennem vores Webshop beder vi dig udelukkende om de personoplysninger – 

navn, adresse, email og telefonnummer – som er nødvendige for at gennemføre bestillingen og 

yde den service, som er forbundet hermed. (Se også handelsbetingelser) 

Dine oplysninger behandles strengt fortroligt og iht. gældende dansk ret. Idet oplysningerne 

indgår som del af virksomhedens regnskabsgrundlag gemmes oplysningerne i 5 år iht. 

Regnskabsloven og slettes derefter. 

Når du betaler online hos os behandles kortoplysningerne af Stripe, som er en sikker elektronisk 

betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. Alle kortoplysninger håndteres i 

overensstemmelse med kortorganisationernes regler. 

Dine oplysninger tilgår kun de aktører, der er nødvendige for handlens gennemførelse, og som vi har indgået 

databehandleraftale med: 

One.com – Hosting af website/webshop 

Stripe – Betalingsgateway 

PostNord – Fragt/levering 

Ved gennemførelse af køb i vores webshop giver du samtykke til at vi anvender dine oplysninger 

som beskrevet ovenfor. 

 

Nyhedsbrev 

Du skal selv aktivt tilmelde dig, hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os. Det gør du ved at 

sætte flueben i afkrydsningsfeltet ’tilmeld nyhedsbrev’ i kontaktformularen og sende den til os. 



For tilsendelse af nyhedsbrev skal vi kun bruge din emailadresse. 

Du kan altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke ’Afmeld nyhedsbrev’ i bunden af e-mailen. 

Arrangementer 

Når du tilmelder dig og betaler for arrangementer via vores website beder vi dig indtaste dit 

(bestillers/betalers) navn, e-mail og telefonnummer. 

Din e-mailadresse benyttes til at bekræfte din bestilling og, hvis relevant, fremsende/eftersende 

praktiske oplysninger om det pågældende arrangement. Dit telefonnummer bruges kun hvis vi 

har brug for at kontakte dig med kort varsel forud for arrangementet (f.eks. ved aflysning på 

grund af uventede vejrforhold). Ved betaling for arrangementer online behandles dine 

kortoplysninger som ved varekøb. 

Cookies 

Vores hjemmeside og webshop placerer ikke cookies. 

 

Logstatistik 

Vi anvender logstatistik på vores website, hvilket betyder at vi måler trafikken på vores 

hjemmeside. Vi kan se hvor mange, der besøger siden og hvordan, men ikke hvem. 

 

 


