
Persondatapolitik
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi, behandler dine 
personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed. 
Indsamling, behandling og opbevaring mv. af  visse personoplysnin-
ger kan være lovpligtig, såsom håndtering af  dine helbredsoplysnin-
ger ifølge sundhedsloven, mens du i andre sammenhænge (eksem-
pelvis til brug for fremsendelse af  markedsføringstiltag) kan vælge, 
hvilke oplysninger du afgiver, og hvordan disse anvendes.

Indsamling af  dine personlige oplysninger
Vi kan indsamle oplysninger om dig på forskellige måder:

• Når du bestiller tid til en synsprøve,
• Når du henvender dig i forretningen og bliver oprettet som 

kunde med henblik på at få foretaget en synsprøve og/eller købe 
vores produkter,

• Når du indgår en abonnementsaftale, herunder kontaktlinser,
• Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller anden markedsfø-

ring, herunder ved deltagelse i konkrete konkurrencer.

I forbindelse hermed kan vi blandt andet indsamle følgende person-
oplysninger:

• Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefon-
nummer, e-mail adresse, fødselsdato, CPR-nummer),

• Betalingsoplysninger i forbindelse med dit køb,
• Helbredsoplysninger (oplysninger om dit syn, herunder oplys-

ninger om styrke på de valgte produkter, synsprøver og digital 
scan og trykmåling af  dine øjne),

• Din købshistorik.

Brug af  dine oplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til konkrete og begrænsede 
forretningsmæssige formål i overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende regler om databeskyttelse.

Dine oplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

• Levering af  ydelser til dig,
• Administration af  kundeforholdet,
• For at kunne yde en bedre service,
• Rådgivning om dit syn,
• Markedsføring, herunder fremsendelse af  nyhedsbreve og mål-

rettede markedsføringstiltag,
• Øvrig kommunikation med dig.

Retsgrundlag for behandling af  
personlige oplysninger
Dine personoplysninger kan blandt andet behandles:

• Til at opfylde en aftale med dig,
• Til at overholde en retlig forpligtelse.
• Sådanne legitime interesser kunne f.eks. være forbedring af  

vores service, produkter eller ydelser, statistik og analyse eller 
besvarelse af  dine henvendelser.

Helbredsoplysninger betragtes som følsomme oplysninger, og vi be-
grænser behandlingen af  sådanne særlige kategorier af  oplysninger, 
så behandlingen alene finder sted, når det er nødvendigt i forhold til 
formålet. Dine helbredsoplysninger kan blandt andet behandles, hvis:

• Du har givet et forudgående, udtrykkeligt samtykke hertil,
• Behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde relevante 

sundhedsretlige forpligtelser,
• Dine vitale interesser skal beskyttes i tilfælde, hvor du ikke er i 

stand til at give samtykke,
• Oplysningerne tydeligvis er offentliggjort af  dig,
• Vi skal fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav,
• Behandlingen er nødvendig med henblik på medicinsk diagnose, 

når oplysningerne behandles af  en fagperson, der har tavsheds-
pligt (herunder en optiker).

Hvem modtager dine personoplysninger?
Visse modtagere behandler personoplysningerne på vegne af  for-
retningen og må derfor alene handle efter dokumenteret instruks fra 
os. Disse tredjeparter må ikke bruge dine personoplysninger til egne 
formål.
I det omfang vi videregiver dine oplysninger til tredjeparter, som kan 
bruge oplysningerne til egne formål, vil dette alene finde sted i over-
ensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for databeskyt-
telse og, hvis det er påkrævet, med forudgående samtykke fra dig.

Dine personoplysninger kan videregives til følgende modtagere:

• Samarbejdspartnere, herunder selskaber, der tilbyder finansie-
ring af  vores produkter eller inddriver forretningens tilgodeha-
vender;

• Leverandører af  vores produkter, herunder kontaktlinseleveran-
dører der sender kontaktlinser direkte til kunden,

• Offentlige myndigheder under hensyn til almenvellets interesse 
eller på baggrund af  en dommerkendelse, f.eks. i forbindelse 
med opklaring af  en lovovertrædelse.

• Læger, optikere og andre sundhedspersoner.

Sletning af  personoplysninger
Personoplysninger, herunder købsoplysninger slettes ikke, med min-
dre kunden ved henvendelse ønsker det.

Dine rettigheder
Forretningen har implementeret passende tekniske og organisatori-
ske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger og at 
sikre dine rettigheder.

Du har ret til at anmode os om at få indsigt i dine personoplysninger 
samt berigtige, slette eller begrænse brugen af  oplysningerne. Du 
har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af  dine oplysnin-
ger. Hvis en sådan indsigelse er berettiget, må oplysningerne ikke 
længere behandles til de konkrete formål.

Under særlige omstændigheder har du endvidere en ret til datapor-
tabilitet. Det betyder, at du kan anmode om at få de oplysninger, du 
selv har givet til forretningen, udleveret i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan du 
også anmode om at få oplysningerne transmitteret til en tredjepart.

Behandler vi dine personoplysninger på baggrund af  et samtykke, 
herunder samtykke til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret 
til at trække dit samtykke tilbage. Dette berører dog ikke lovligheden 
af  den behandling, der er baseret på dit samtykke, før du har tilbage-
kaldt det.

Hvis du vil klage over behandling af  dine personoplysninger, er du 
velkommen til at rette henvendelse til os. Hvis det konkrete forhold, 
du klager over, ikke er blevet løst af  os, og du ønsker at gå videre med 
sagen, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk.
www.datatilsynet.dk


