
Fortrolighedspolitik 

Navn, adresse, e-mail og andre oplysninger, som du sammen med oplysninger om den måde, dette websted 

bruges, vil ikke blive behandlet eller videregivet af os til tredjemand, undtagen som tilladt i denne fortrolig-

hedspolitik eller som er tilladt ved lov eller regler. 

 

Vores kontaktformular kræver dit navn og e-mailadresse. Formularen giver dig mulighed for at anmode om 

yderligere oplysninger eller bestille produkter eller yderligere materiale. 

 

Tilmelding til vores nyhedsbrev medfører, at dit navn og din e-mailadresse gemmes hos mail klienten og 

ikke hos Erik Istrup Publishing. 

 

Betaling gennem PayPal 

Betalinger foregår gennem PayPal, enten med en PayPal konto eller med betalingskort. Informationen bliver 

brugt til den øjeblikkelige betaling og adressen og telefonnummeret bruges i forbindelse med forsendelsen. 

Telefonnummeret bruges af fragtfirmaet til eventuelt at kontakte dig ved leveringen. E-mailadressen bruges 

til ordrebekræftelse og til at sende links til elektroniske varer. 

 

Cookies 

Dette websted anvender "cookies" via Google Analytics. Se nedenfor. 

 

Google Analytics 

EIP bruger Google Analytics, en tjeneste for webanalyse leveret af Google Inc. til at hjælpe os med at forbed-

re hjemmesiden. Google Analytics anvender cookies, som er opsøgende af natur for at hjælpe med at analy-

sere, hvordan brugerne navigerer på dette sted. 

Googles fortrolighedspolitik: https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ 

 

Links til andre hjemmesider 

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at EIP ikke er ansvarlig 

for de politikker og/eller praksis på andre hjemmesider vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Vi 

opfordrer dig til at læse om deres fortrolighedspolitik, da deres fortrolighedspolitik kan afvige fra vores. 

 

Opdateringer til denne fortrolighedspolitik 

Hvis EIP ændrer eller opdatere fortrolighedspolitikken, vil disse offentliggøres på denne side, så brugeren 

altid er klar over hvilke oplysninger EIP indsamler, hvordan EIP bruger disse oplysninger og under hvilke 

omstændigheder EIP offentliggør det. EIP opfordrer hver bruger, til at læse denne fortrolighedspolitik fra tid 

til anden, så brugeren ved, om fortrolighedspolitikken er blevet opdateret eller ændret. Har du spørgsmål til 

fortrolighedspolitikken, eller juridiske spørgsmål, kan du kontakte os på: kontakt@erikistrup.dk. 

 

Erik Istrup 

Erik Istrup Publishing 

Senest opdateret: 27. maj 2019. 
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