
Cookiepolitik 

  

1. Ejeroplysninger 

Billig-sport c/o Sportigan 

Torvegade 1, 6950 Ringkøbing 

Cvr. 18015188 

Tlf.: 97322066 

Mail. info@billig-sport.dk 

 

Ved at benytte denne hjemmeside, så accepterer du vores cookiepolitik. 

2. Hvad er en cookie? 

Cookies anvendes i dag på stort set alle hjemmesider, og er i mange tilfælde nødvendige, 
for at levere en given service på hjemmesiden.  
Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på 
brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med 
cookiebekendtgørelsen. 

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone 
el. lign.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde 
statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. 
En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens 
computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer 
Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser 
åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). 
Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens 
persistente cookies typisk fornyes. 

 
3. Cookies på www.billig-sport.dk 

På www.billig-sport.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside 
bliver brugt og til at forenkle og forbedre dit besøg. Oplysningerne i statistikken er 
anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere. 

mailto:info@billig-sport.dk


 
Denne hjemmeside benytter følgende cookies: 

VMCMS:  

Navn: Type: Formål: Levetid 
vmcms Sessionscookie Hjemmesiden bruger denne 

cookie til at genkende den 
besøgende. 

Slettes når 
browseren lukkes. 

shop Persistent 
cookies 

Gemmer indholdet af kurven 1 måned 

Google Analytics: 

Navn: Type: Formål: Livstid 

_ga Persistent cookie Registrerer et unikt ID, der 
anvendes til at føre 
statistik over hvordan den 
besøgende bruger 
hjemmesiden. 

2 år 

_gid Sessionscookie Denne cookie bruges til at 
spore, hvor lang tid den 
besøgende bruger 
hjemmeisden. 

Slettes når 
browseren lukkes. 

_gat, _gat_# Sessionscookie Bruges til at reducere 
mængden af forespørgsler 
til Google. 
Gemmer ikke 
brugeroplysninger. 

Slettes når 
browseren lukkes. 

Facebook:  

Navn: Type: Formål: Levetid 
Fr.  Persistent 

cookies 

Facebook cookies oprettes, 
når du har været på Facebook 
og besøger vores hjemmeside. 
Dette gør det muligt for 
Facebook at tilpasse mulige 
annoncer eller indlæg baseret 
på din browseradfærd.  

3 måneder 

 

 

 



Google Adwords: 

Navn: Type: Formål: Levetid 
Ads/ga-

audiences 
Sessionscookie 

 

Brugt af Google AdWords til 
at re-engagere de besøgende, 
der sandsynligvis vil 
konvertere til kunder, 
baseret på den besøgendes 
online adfærd på tværs 
hjemmesider. 

Slettes når 
browseren lukkes. 

 

 

 

4. Hvordan fjernes/undgås cookies? 

De forskellige webbrowsere bruger forskellige metoder til håndtering af cookies. Find 
vejledningen fra producenterne her for at konfigurerer dine browserindstillinger. 

 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Opera 

 Safari 

 Flash cookies 

Bemærk: Ingen former for ansvar kan gøres gældende overfor os, hvis oplysningerne er 
urigtige. Det er direkte links til udbyderen. 

  

 5. Kontakt 

Hvis du har spørgsmål til nærværende cookiepolitik, kan du kontakte os på info@billig-
sport.dk 

  

 

http://windows.microsoft.com/da-DK/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies
http://support.mozilla.org/da/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647
http://help.opera.com/Windows/9.51/da/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=da_DK
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
mailto:info@billig-sport.dk
mailto:info@billig-sport.dk


Persondatapolitik 

Hos Billig-sport.dk prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende 
persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Billig-sport.dk´s måde at behandle 
dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de 
personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores 
hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside. 

  

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger 

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:  
Billig-sport c/o Sportigan 
Torvegade 1 
6950 Ringkøbing 
CVR 18015188 
Tlf. 97322066 
Mail: info@billig-sport.dk 

  

2. Indsamling og anvendelse af personoplysninger 

 Når du køber varer online på Billig-sport 
 Oversigt om købshistorik 
 Statistik 

 

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål: 
Dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer. Det er alle identifikationsoplysninger, 
og bruges til gennemførelse af ordre i vores webshop, til købshistorik samt i tilfælde af der 
opstår en situation, hvor kunden henvender sig og vi har brug for at se oplysninger om 
hvad og hvilket der er købt. Opbevares indtil du ønsker vi skal slette det.  

Billig-sport.dk fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt 
hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke 
personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes 
anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. 
Vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart. 

Ud over gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, 
hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen. 



 

3. Videregivelse til andre dataansvarlige 

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart, uden din 
tilladelse.  
 
Vi anvender en ekstern virksomhed til at varetage den tekniske drift af hjemmesiden.  
De behandler alene personoplysninger og dette sker i overensstemmelse med Billig-
sport.dk 
 
Billig-sport anvender Dansk Internet Betalings System (DIBS www.dibs.dk) i forbindelse 
med dit køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel DIBS som Billig-sport er godkendt 
og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk). 
 
Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være 
nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. 
Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om 
kreditkortsvindel. 
 
 

4. Sletning af personoplysninger 

Vi sletter kun dine personoplysninger, hvis det ønskes. Gemmes i tilfælde af evt. opstået 
reklamation, hvor det er nødvendigt at finde tilbage til kunden. 

  

5. Cookies 
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores 
Cookiepolitik her på siden. 

   

6. Links til andre websites mv. 

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites. Vi er ikke ansvarlige for 
indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af 
personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse 
indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre 
relevante politikker. 

  

http://www.pbs.dk/


 

7. Ændringer af oplysninger mv. 

Hvis du ønsker adgang til dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at vi ændrer 
eller sletter de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, kan du rette 
henvendelse til os på info@billig-sport.dk 
Du kan også skrive til os på følgende adresse:  
Billig-sport c/o Sportigan 
Torvegade 1 
6950 Ringkøbing 

Dette gælder også, hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer. 
Vi vil sørge for at opfylde dine ønsker inden for max. en måned. 

 

8. Evt. datalæk 

I tilfælde af, at vi bliver bekendt med et evt. brud på persondatasikkerheden, vil vi senest 
72 timer efter, indberette læk til Datatilsynet.  

 
9. Klageadgang 

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du 
kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 7 ovenfor. 

 

  

 


