
Persondatapolitik

Generelt

Som hovedregel er alle oplysninger du indtaster på Studiesalg.dk fortrolige, og vil på intet tidspunkt af

Studiesalg.dk blive videregivet til tredjepart.

Undtagelser af dette, kan kun forekomme i tilfælde, hvor du vil blive tydeligt gjort opmærksom andet. Dette

kunne for eksempel være tilmelding til vores partneres nyhedsbreve, eller lignende tilvalgsmuligheder, hvor

du altid vil blive gjort opmærksom på det forinden, og typisk også have mulighed for at takke nej.

Såfremt du vælger at oprette salgsannoncer på Studiesalg.dk, vil dine kontaktoplysninger (e-mail og

eventuelt telefonnummer) blive offentliggjort sammen med disse. Når dine annoncer er udløbet eller

slettet, vil dine kontaktoplysninger igen være private.

Enhver tvist mellem forretningen og kunden er underlagt dansk lov.

Betaling

Når du handler på Studiesalg.dk, vil du blive bedt om at oplyse alle fornødne data der skal bruges, for at

kunne gennemføre din bestilling. Du vil selv kunne have indflydelse på, hvor mange af disse data vi skal

gemme til næste gang.

Når det kommer til betalingsinformationer, er dette en proces der foregår direkte mellem dig, vores

certificerede betalingsgateway E-PAY samt vores indløsere. Studiesalg.dk vil på intet tidspunkt komme i

besiddelse af betalingsfølsomme oplysninger.

Som sælger på Studiesalg.dk vil du blive bedt om at oplyse registrerings- og kontonummer. Disse

oplysninger benyttes udelukkende til overførsel af salær, og kan ikke bruges til at hæve penge på din konto.

Facebook

Du har mulighed for at logge ind med Facebook på Studiesalg.dk. Når du gør dette, vil du automatisk blive

registreret bruger på Studiesalg.dk, og dit Facebook-id vil blive gemt i Studiesalg.dk’s database sammen med

få andre grundlæggende oplysninger fra din Facebook profil. Nøjagtig hvilke oplysninger det drejer sig om,

vil Facebook gøre dig opmærksom på før oplysningerne udleveres til Studiesalg.dk.

I forbindelse med integrationen mellem Studiesalg.dk og Facebook, kan det ske at vi benytter dit offentlige

profilbillede på sitet. Du kan til enhver tid afmelde forbindelsen mellem Studiesalg.dk og Facebook, og

fortsætte med at bruge Studiesalg.dk selvstændigt. Du kan også til enhver tid slette din Studiesalg.dk konto.
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Studiesalg.dk vil på intet tidspunkt offentliggøre opslag på din væg, eller foretage andre aktiviteter på din

profil, uden dit forudgående samtykke.

Cookies

Studiesalg.dk bruger cookies til at logge dig ind, huske dine præferencer, huske din indkøbskurv, samt

yderligere statistiske formål. Du accepterer automatisk brugen af cookies ved at benytte sitet.

IP-adresse

Som udgangspunkt skal du regne med, at Studiesalg.dk, af sikkerheds- og performance-hensyn, logger din

IP-adresse ved nogle hændelser.

Sletning af bruger

Du kan til enhver tid slette din bruger ved at logge ind, og navigere til menupunktet “Brugeroplysninger”

(https://www.studiesalg.dk/index.php?p=p&q=s). Scroll til bunden af siden og klik “Slet konto”.

Vi sletter herefter alle dine kontooplysninger øjeblikkeligt, samt alle aktive og tidligere annoncer du måtte

have på sitet.

Der kan gå op til 3 måneder før sletningen også reflekteres i vores automatiske daglige backup.

Hvis du tidligere har gennemført handler via vores “Sikker Handel” system, vil der være oplysninger vi er

forpligtet til at gemme af regnskabs- og anti-hvidvask (“Kend din kunde”) forpligtelser. Dette omfatter alle

oplysninger givet i forbindelse med den konkrete handel, og vil blive opbevaret i 5 år.

Studiesalg.dk (easify.dk) | CVR. 35578315 team@studiesalg.dk

https://www.studiesalg.dk/index.php?p=p&q=s


Benyttede underleverandører

- Google Ireland Limited

- Analytics

- Books (forespørgsel på ISBN numre)

- Cloud storage (database backup og hosting af annoncebilleder)

- Vision (billedgenkendelse af bog ved bruge af billedupload)

- Digital Ocean

- Hosting af website og database

- Mailgun

- Mailudsendelse

- We Serve You ApS

- SMS udsendelse

- Nykredit Bank A/S

- Overførsel af salærer

- Spar Nord Bank A/S

- Overførsel af salærer
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