
 

 

PERSONDATAPOLITIK /GDPR 

DATAANSVARLIG 

Selskabet KiiBee ApS er ejer af KiiBee.com og kiibee.dk og dens produkter, som gør det muligt for firmaer og andre at 

bruge dens software til videreformidling af digitalt indhold. 

kontaktoplysninger er: 

Kiibee ApS 
CVR: 34898634 
info@kiibee.dk  

Kiibee ApS udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

HVORDAN INDSAMLER KIIBEE PERSONOPLYSNINGER ? 

På Kiibee websites som anvendes af Kiibee`s kunder indsamles personoplysninger på følgende vis: 

• Når du vælger at købe og leje digitalt materiale  

• Hvis du skal afgive din e-mail for at for afgang til digitalt materiale  

• Hvis du ønsker at abonnere på digitalt materiale  

HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER KIIBEE ? 

Kiibee indsamler blandt andet følgende personoplysninger: 

• Navn og e-mail ved køb af digitalt materiale  

• Navn, adresse, e-mailadresse hvis du har bestilt materiale som skal sendes 

• Vi gemmer IKKE Kreditkortoplysninger – disse køres igennem vores betalings udbyder Bambora /ePay - 
http://www.epay.eu/about-epay-paymentsystem/dpa.asp 

• Demografiske oplysninger. 

• Købshistorik  

• Feedback på sociale medier  

• Browserinformationer 

 

ONLINE KØB MED KREDITKORT  

Kiibee ApS anvender ePay/ Bambora (www.epay.dk), i forbindelse med dine køb af digitale varer og betaling med 
kreditkort og MobilePay. Såvel ePay som Kiibee ApS er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings 
System (www.pbs.dk).  

Databehandler: http://www.epay.eu/about-epay-paymentsystem/dpa.asp 
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HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?  

Kiibee indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, at kunne sende varen ud eller 
sende digital link med henvisning til varen. Samt at kunne dokumentere et køb eller trækning på kundens kreditkort. 
Et andet formål kunne være at sende e-mails til digitale varer som kunder ønsker at købe eller se, dog kun efter 
kundens samtykke.  

 

DINE RETTIGHEDER  

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. 

Rettighederne er som følger: 

• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Kiibee behandler om dig. 

• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger som Kiibee har registreret om dig. 

• Du har ret til at få slettet de personoplysninger Kiibee har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine 
personoplysninger, sletter Kiibee alle oplysninger, som Kiibee ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. 

• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket 
tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Kiibee efter lovgivning er pålagt at skulle 
behandle personoplysningerne. 

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger skal dette ske til info@kiibee.dk. 

OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Kiibee beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed som beskytter dine 
personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.  

Al data ligger i cloud services og for at undgå datatab tages der løbende back up af vores datasæt. 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af 
omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Kiibee underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt 

COOKIES  

Kiibee anvender cookies på vores digitale ydelser og gør brug af tredjeparts cookies, for at kunne føre statistikker over 
kundernes besøg hos os. 

KONTAKT 

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Kiibees behandling af personoplysninger kan du henvende dig per 
e-mail til info@kiibee.dk  
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