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føtex Køb & Hent Privatlivspolitik (GDPR) 
 

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af 

føtex Køb & Hent.  

 
føtex Køb & Hent er en digital service i Salling Group ligesom vores mange andre webshops, 

abonnementer, klubber, kundeprogrammer osv. (”Services”). 

 

 
Du kan finde de øvrige vilkår for føtex Køb & Hent her. 
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1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger 

Salling Group A/S 
CVR-nr. 35954716 
Rosbjergvej 33 
8220 Brabrand 
www.sallinggroup.com 

Du kan kontakte os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

1. Gennemførelse af køb via vores webshop 
2. Administration af din relation til os som kunde og din profil 
3. Deling af oplysninger om din føtex Køb & Hent bruger med din Salling Group Profil til 

de behandlingsformål, som fremgår af profilens privatlivspolitik 
4. Drift og optimering af vores webshop for at give dig den bedst mulige brugeroplevelse 

herunder udarbejdelse af statistik i anonymiseret form 
5. Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring 
6. Hvis du tidligere har købt varer i webshoppen, sender vi dig eventuelt 

markedsføringsmateriale, der angår produkter svarende til dine tidligere køb hos os 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 

- Ad. 1. Indgåelse af aftale om køb af varer eller ydelser via vores webshop, jf. 

databeskyttelsesforordningens artikel 6(b) 

- Ad. 2. Opfyldelse af markedsførings- og bogføringslovgivningen, jf. 

databeskyttelsesforordningens artikel 6(c) 
- Ad. 3. Vores legitime interesse i at kunne dele dine personoplysninger med din Salling 

Group Profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f) 
 

 
 
  

http://www.sallinggroup.com/
https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da


Version: 1 
Dato: 11-05-2020 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

www.køboghent.foetex.dk, Rosbjergvej 33, DK-8220 Brabrand  
Telefon: 89 30 30 89; e-mail: supportkoeboghent@foetex.dk 

 

 
3. Kategorier af personoplysninger 

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter: 

- Oplysninger tilhørende din Salling Group Profil, dvs. loginoplysninger (e-mail adresse 

og kodeord), kontaktoplysninger (samlet ”Stamdata”) 

- Betalingsoplysninger 

- Andre oplysninger om dig til brug for din føtex Køb & Hent bruger, herunder oplysninger 

om ordreoversigt, afhentningssted og -tidspunkt mv. 

- Mest købte varer 

- Oplysning om specielle ønsker i forbindelse med ordre 

- Personalekort nr. (kun medarbejdere) 

Se også privatlivspolitikken for din Salling Group Profil her. 

 
4. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 

- Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være 

leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af 

hjemmesiden. 

- Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform 

hvorpå hjemmesiden er lagret. 

- Revisorer, advokater og andre rådgivere 

 
5. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS, herunder internationale 

organisationer 

Vi anvender følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Salling Group 
generelt, der kan indebære overførsel af persondata til leverandørerne: 

 

- International Business Machines Corporation (IBM) - Databehandler 
- Microsoft Corporation - Databehandler 

 
Som følge af denne support overfører vi persondata til følgende lande uden for EU/EØS: 

 
- International Business Machines Corporation (IBM) - Indien og USA 

- Microsoft Corporation – USA 
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Overførselsgrundlaget er: 

 
- International Business Machines Corporation (IBM) –  

o USA: Certificeret under EU-U.S. Privacy Shield, jf. 
databeskyttelsesforordningens art. 45. 

o Indien: EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens 
art. 46. 

- Microsoft Corporation - Certificeret under EU-U.S. Privacy Shield, jf. 
databeskyttelsesforordningens art. 45 

 
 
6. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med 

behandlingen. 
 

Vi opbevarer dine personoplysninger i 72 måneder regnet fra dit køb som følge af 

dokumentationskrav i henhold til bogføringslovgivningen. 

 
7. Profilering 

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering til dig på baggrund af din 

adfærd på vores hjemmeside, og de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med tilmelding 

til et eller flere af vores nyhedsbreve.   

 

Profileringen vil ikke betydeligt påvirke enkeltpersoner, men vil begrænse sig til brug for 

markedsføring.  

 

Profileringen kan ske ved at sammenstille data om din adfærd på vores hjemmesider med de 

oplysninger som du har afgivet i forbindelse med køb via vores webshops og ved din tilmelding 

til et eller flere af vores nyhedsbreve.   

 

 

Vi profilerer hvilke produkter eller produktgrupper, du er mest interesseret i for at kunne 

målrette vores annoncering imod at kunne tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og 

produkter. 

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering, hvorefter vi ophører med at profilere dig 

som anført og sletter de indsamlede data om dig. 

 
Cookies 
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Link til vores cookiepolitik og samtykke for vores hjemmeside er at finde nederst på 

www.køboghent.foetex.dk. 
 

8. Tilbagekaldelse af samtykke 

Nogle af vores behandlinger af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Se afsnittet 
om formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger ovenfor. 
 
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.  
 
Vær opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ikke viderebehandle dine 
oplysninger, medmindre vi er forpligtet hertil. 
 
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 
personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.  

9. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling 
af oplysninger om dig.   
 
Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på www.gdpr.sallinggroup.com.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

9.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 
oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15. 

9.2. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16. 

9.3. Ret til sletning 

I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores 
almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17. 

9.4. Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til 
udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18. 
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9.5. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger, og indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte 
markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21. 

9.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en 
dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20. 

9.7. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi 
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger 
på www.datatilsynet.dk. 

 

 
 

https://www.datatilsynet.dk/
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