
 
Sidens ejer og ansvarlig for data 
 
Fotograf Stephanie Sommer    
CVR: 36330309 
s.sommer@live.dk 
 

Cookie Politik 
 
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende 
besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. 
 
Der indsamles ingen unødvendige cookies på dette site.  
Der indsamles få, upersonlige cookies som udelukkende har en teknisk funktionalitet i forhold til trafikmåling. 
Disse data indsamles i samarbejde med Google Analytics. 
 
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Hjælp til at slette cookies: http://minecookies.org/cookiehåndtering 

 

Privatlivs Politik 
 
BRUG AF PERSONOPLYSNINGER 
 
Der indsamles aldrig personoplysninger med mindre du selv har givet samtykke hertil i forbindelse med 
bookning af fotografering.  
Her vil dit navn og adresse, samt evt. børns navne registreres og gemt i henhold til fakturering. Telefonnummer 
vil blive gemt til opkald samt modtagelse af betaling via Mobile Pay.  
 
De optagede billeder vil blive gemt som færdigt produkt på sikret harddrive. Ved skriftligt samtykke kan dit 
billede bruges i markedsføring, og du har til enhver tid ret til at få fjernet billedet fra alle medier.  
Personoplysninger gives ALDRIG videre til tredjepart.  
   
KONTAKT VEDRØRENDE PEROSNOPLYSNINGER 
 
Hvis du ønsker adgang til de data der er indsamlet om dig, kan du bruge kontaktformularen, ringe på 28681234 
eller sende en mail til s.sommer@live.dk 
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke data der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod 
registrering i henhold til Persondataloven. 
 
BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER 
 
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine 
personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og 
vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres 
forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent 
sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget 
tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine 
personlige oplysninger på eget ansvar. 


