
I - Juridisk information 

Forlægger 

Webstedet "My Sephora Beauty Coach" (i det følgende benævnt "Webstedet") er produceret og redigeret 

af Sephora SEPHORA DANMARK ApS, CVR 33863225 med adresse på: 

Kgs. Nytorv 26, 4. sal 1050 Kbh. K 

DANMARK 

Telefon: 89 87 23 40 

E-mail: kundeservice@sephora.dk 

Webstedet blev oprettet og vedligeholdes af Booxi Inc., et organiseret og eksisterende firma 

i henhold til Canadas love, beliggende i 5445 avenue de Gaspé # 307, Montreal H2T3B2, QC 

(Canada) registreret i den canadiske handel og Virksomhedsregister) på 838524221 

Telefonnummer: +1 877 692 6694 

E-mail: info@booxi.com 

Hosting Service 

Webstedet er hostet af Google Ireland Limited (Irland), et offentligt firma 

organiseret og eksisterende under irsk lov med sit hjemsted i Gordon House, Barrow 

Street, D04 E5W5, Dublin, (Irland), registreret i det irske handels- og selskabsregister 

(Irsk handels- og selskabsregister) med nummer 368047 

Telefonnummer: +353 1 436 1000 

 

II - Brugsbetingelser og privatliv 

Velkommen til My Sephora Beauty Coach, et websted, der giver dig mulighed for at booke personlige 

telefonopkald konsultationer med Sephora Beauty Experts og booking af personlige services af Benefit 

BrowBar og Sephora makeup og hudpleje konsultationer i butikkerne. 

Brug af webstedet indebærer accept af disse Brugsbetingelser og Privatliv (i det følgende 

"Brugsbetingelser"). 

Sephora forbeholder sig retten til at ændre disse brugsbetingelser til enhver tid og 

uden varsel. For at blive informeret om ændringer, anbefaler Sephora brugeren 

at læse brugsbetingelserne regelmæssigt. Brug af sitet er underlagt betingelserne 

brug i kraft på brugstidspunktet. 

Artikel 1 - Formål 

Formålet med webstedet er at give forbrugere mulighed for at komme i direkte kontakt med 

Sephora Beauty Advisors og Benefit BrowBar, reservere en aftale til en konsultation med 
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Personlig "skønhed" eller BrowBar service. 

 

Artikel 2 - Adgang til webstedet 

2.1 Adgang til sitet er gratis og åben for alle forbrugere, der er bosiddende og / eller har bopæl på dansk 

område. 

2.2 Brugeren er personlig ansvarlig for styring af IT-ressourcer og 

telekommunikation, der er nødvendig for adgang til webstedet og den viden, der er nødvendig til brug 

af internettet og for adgang til webstedet. Brugeren bærer omkostningerne ved forbindelse og 

udstyr forbundet med internetadgang og brug af webstedet. 

2.3 Sephora forpligter sig til at opretholde tilgængeligheden og tilgængeligheden af webstedet til enhver 

tid. 

Sephora kan dog ikke garantere tilgængeligheden og permanent tilgængelighed af webstedet. 

Sephora forbeholder sig retten til at suspendere adgangen til webstedet, især på grund af tekniske 

problemer. 

Artikel 3 - Book og modtag telefonrådgivning om My Sephora Beauty Coach 

- Sephora leverer konsulenttjenesten “My Sephora Beauty Coach” gratis personlige telefonopkald, der 

varer 20 minutter. Telefon konsultationer de kan kun udføres på dansk eller engelsk. 

- Tjenesten sker med reservation, brugeren kan booke ved at vælge på det relevante afsnit af webstedet 

det valgte klokkeslæt og dato kompatibelt med tilgængeligheden på tidspunktet for booking. 

- For at kunne gennemføre reservationen skal brugeren registrere sig på webstedet med angivelse af 

vedkommendes navn, efternavn, e-mail-adresse og mobilnummer. 

- Efter reservationen modtager brugeren en oversigts-e-mail med oplysningerne om reservation til den 

angivne e-mail-adresse. 

- Brugeren kan annullere aftalen op til 12 timer inden den tid leveres ved at klikke direkte på "ANNULLER", 

som du kan finde i den resume-e-mail. 

- To timer før booking modtager brugeren en påmindelse via e-mail eller SMS, afhængigt af den metode, 

der blev valgt på tidspunktet for reservationen af brugeren samme. 

- Igen med henblik på booking kan brugeren brugeren vælge at stille nogle spørgsmål med det formål 

forberedelse af høringssessionen af den tildelte skønhedsekspert. 

- Tildelingen af Beauty Advisor (angivet på webstedet som "coach" og ”Advisor”) kan være tilfældig eller 

valgt af brugeren i forhold til tilgængelighed. 

- På det tidspunkt, der er angivet til konsultationen, ringer coach til brugeren på telefonnummeret 

angivet. 



- Konsultationen varer 15 minutter, hvor Sephora Beauty Couch kan give råd om skønhedsteknikker baseret 

på de behov, der er angivet af brugeren på det tidspunkt af reservationen på webstedet, eller der vil dukke 

op under telefonopkaldet. 

- I slutningen af telefonopkaldet modtager brugeren en e-mail med et resumé af indholdet af 

telefonrådgivning. 

- Tjenesten er helt gratis. Der er ikke forudset nogen sanktion i tilfælde af aflysning eller manglende svar fra 

kunden på tidspunktet for aftalen. 

- Al information indsamlet på webstedet vil udelukkende blive brugt til udførelsesformål af tjenesten på 

den angivne måde. 

 

Artikel 4 - Regler for brugeradfærd 

Hver besøgende skal bruge internettet på en ansvarlig måde og skal respektere andre internetbrugeres 

rettigheder. 

 

Når den besøgende besøger hjemmesiden, skal denne være opmærksom på, at det er forbudt at: 

 

- uploade til hjemmesiden, sende, e-maile eller foretage anden forsendelse af ulovligt, skadeligt, 

truende, injurierende, chikanerende, kriminelt, æreskrænkende, vulgært, uanstændigt, amoralsk 

indhold eller krænke beskyttelsen af privatlivets fred - herunder retten til en persons afbildninger - 

fremsætte hadefulde eller nedsættende eller krænkende synspunkter af racistisk, etnisk eller anden 

karakter, 

 

- uploade til hjemmesiden, sende, e-mails eller fortage anden forsendelse af reklamer eller 

salgsfremmende materiale, der ikke er blevet anmodet om eller givet tilladelse til, uønsket post, spam, 

kædebreve eller andre former for henvendelser, 

 

- uploade til hjemmesiden, sende, e-mails eller foretage anden forsendelse af materiale, der indeholder 

softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at forstyrre, 

ødelægge eller begrænse funktionaliteten af software, hardware eller andet 

telekommunikationsmateriale, 

 

- forstyrre eller afbryde hjemmesiden eller de servere eller det netværk, som er forbundet med 

hjemmesiden, eller ikke efterkomme krav, fremgangsmåder, politikker eller regler for det netværk, som 

er forbundet med hjemmesiden, 

 

- forsøge at gøre indgreb i en brugers, hosts eller netværks serviceydelser, herunder for eksempel at 

udsætte hjemmesiden for en virus, skabe overbelastning, overbelaste serveren, overbelaste 

meddelelsesservicen med e-mails eller at forfalske toptekstoplysninger i en TCP/IP-adresse eller anden 

form for toptekstoplysninger i en e-mail, 

 

- skaffe sig adgang til oplysninger, som ikke er tiltænkt den besøgende eller at logge på en server/ind 

på en konto, som den besøgende ikke normalt har adgang til, 

 

- forsøge at undersøge, scanne eller teste et systems eller netværks følsomhed eller at overtræde 

sikkerhedsprocedurerne eller godkendelsesforanstaltningerne uden at have den rette tilladelse, 

 



- tilegne sig en tredjemands identitet, 

 

- foretage en ulovlig handling eller få tredjemand til at foretage en ulovlig handling eller anden handling, 

der krænker Sephoras eller Sephoras leverandørers, samarbejdspartneres, forhandleres, annoncørers 

eller andre besøgendes rettigheder, 

 

- videregive (på en hvilken som helst måde) oplysninger eller software fra hjemmesiden især til andre 

lande eller til visse udenlandske borgere i strid med national eller international lovgivning. 

 

Med erkendelsen af internettets globale karakter accepterer brugerne at overholde alle vilkår samt 

lokale og internationale procedurer vedrørende onlineadfærd og acceptabelt indhold, navnlig alle 

gældende love vedrørende overførsel af tekniske data. 

 

Sephora kan på et hvilket som helst tidspunkt uanset årsag og uden varsel introducere et hvilket som 

helst medie, der er i stand til at standse en besøgendes brug af hjemmesiden eller en anden af 

Sephoras serviceydelser med henblik på at forhindre, at brugervilkårene overtrædes uden præjudice for 

den erstatning, som Sephora forbeholder sig ret til at kræve af den besøgende, hvis reglerne for brugen 

af hjemmesiden ikke overholdes.  

Artikel 5 – Brugeransvar 

5.1 Brugeren må ikke forstyrre eller forstyrre webstedets funktionalitet  

Brugeren er forbudt at få adgang til webstedet på nogen anden måde end det interface, som Sephora har 

leveret til dette formål. Adgang til webstedet på anden måde betragtes som uautoriseret. 

5.2 Det er brugerens ansvar at tage alle passende forholdsregler i forhold til udstyret bruges til at beskytte 

dem mod mulig forurening med computervirus eller indtrængen forsøg. 

5.3 Adgang til og drift af hjemmesiden 
Den besøgende er personligt ansvarlig for at indføre den informationsteknologi og telekommunikation, 
der gør det muligt at få adgang til hjemmesiden, og den viden, der er nødvendig for at bruge Internettet 
og få adgang til hjemmesiden. Den besøgende fortsætter med at betale tilslutningsafgift og udstyr i 
forbindelse med internetadgangen og brugen af hjemmesiden. 
 
5.4 Ansvarsfraskrivelse 
Hjemmesiden indeholder også oplysninger fra tredjemand samt links til andre hjemmesider. Sephora 
har ingen kontrol over sådanne oplysningers korrekthed eller deres indhold. Sephora kan derfor ikke 
holdes ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af brugen af, adgangen til eller den manglende 
mulighed for at bruge denne type oplysninger eller indholdet på andre hjemmesider. 
 
Sephora garanterer hverken udtrykkeligt eller stiltiende for integriteten, korrektheden, aktualiteten, ikke-
krænkelsen, tilgængeligheden, pålideligheden eller fuldstændigheden af oplysningerne, produkterne, 
tilbehøret eller serviceydelserne på Hjemmesiden eller for egnetheden til den brug, som den 
besøgende har tænkt sig at foretage. 
 
Ethvert krav fra en bruger til Sephora skal ske inden for rimelig tid fra tidspunktet, hvor brugeren 
opdager eller burde have opdaget det forhold, der gav anledning til kravet. 
 
6. Generelle bestemmelser 
6.1 Ændring af indhold 
Sephora forbeholder sig ret til uden varsel at ændre og opdatere disse betingelser. De gældende vilkår 
og betingelser for ordren er dem, der accepteres af køberen ifm. ordreafgivelsen. Med henblik på at 
være underrettet om eventuelle ændringer opfordrer Sephora den besøgende til at læse betingelserne 



med jævne mellemrum. Brugen af hjemmesiden er underlagt de til enhver tid gældende betingelser. 
 
6.2 Generelt 
Hvis en af bestemmelserne i disse betingelser er ugyldig, fordi at en lovbestemmelse er blevet ændret, 
vil en sådan omstændighed ikke på nogen måde påvirke de andre bestemmelser i disse 
brugerbetingelsers gyldighed samt overholdelsen heraf. 
 
6.3 Lovvalg 
Disse brugerbetingelser reguleres af dansk lovgivning. Lovvalget er dog underlagt den obligatoriske lov 
om forbrugerbeskyttelse, gældende i det land, hvis love gælder i mangel af denne klausul. 
 
ENHVER TVIST, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF EKSISTENSEN, FORTOLKNINGEN, 
OPFYLDELSEN ELLER MISLIGHOLDELSEN AF EN AFTALE MELLEM SEPHORA OG DEN 
BESØGENDE SKAL, MEDMINDRE ANDET ER AFTALT, AFGØRES AF DEN BYRET, HVOR DEN 
BESØGENDE HAR HJEMTING. VÆRNETINGET FORBLIVER GYLDIGT, SELV HVIS DER SKULLE 
VÆRE FLERE SAGSØGTE ELLER ET KRAV I HENHOLD TIL GARANTIEN, SELV FOR HASTENDE 
ELLER FOREBYGGENDE TILTAG FOR HURTIG RETSFORFØLGNNG ELLER VED ANMODNING. 
 
Køberen har desuden altid ret til at indbringe en klage for Forbrugerklagenævnet: Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 
 
For yderligere oplysninger kontakt kundeservice på telefon 89 87 23 40 eller kundeservice@sephora.dk 
der er anført under "Kontakt os" på vores hjemmeside. 

 

7. Immaterielle rettigheder 

7.1 Hjemmeside 
Hjemmesiden og den software, der er nødvendig i den forbindelse, kan indeholde fortrolige oplysninger 

og rettigheder, der er beskyttede i henhold til lovgivningen om immaterielle rettigheder. Det vil sige, at 

medmindre andet er anført, har Sephora en eksklusiv ret til dokumenter og andre typer af oplysninger 

på hjemmesiden og hver af hjemmesidens komponenter (billeder, tekst, grafik, ikoner, audio, 

illustrationer ...), herunder software, databaser og nyhedsbreve (herefter kaldet "Indholdet"). Sephora 

tillader ikke og giver ingen andre rettigheder end ret til at besøge hjemmesiden. Gengivelse af hele eller 

dele af indholdet er alene tilladt til oplysningsformål til personligt brug. Enhver gengivelse og brug af 

kopier i enhver form, der er lavet til andre formål end personlig brug, er udtrykkeligt forbudt. Det er også 

forbudt at kopiere, ændre, skabe et afledt værk, samle, dekompilere (medmindre lovgivningen tillader 

det), sælge, overdrage, give sublicens til eller overdrage rettigheder indeholdt i indholdet. Det er også 

forbudt at ændre hele eller dele af Indholdet, herunder software eller ændrede versioner af software, for 

at få uautoriseret adgang til hjemmesiden og dens serviceydelser. 

 

7.2 Varemærker 
Der gøres opmærksom på, at Sephora ejer Sephoras varemærke og logoer. 
 
Brugeren anerkender, at alle rettigheder til Sephoras varemærke forbeholdes, og at det er forbudt at 
bruge varemærket og mere generelt at krænke Sephoras immaterielle rettigheder. Sephora forbeholder 
sig ret til at kræve erstatning for krænkelse af ophavsret og immaterielle rettigheder. På samme måde 
er det forbudt for brugeren at krænke de immaterielle rettigheder, herunder Sephoras 
koncernselskabers immaterielle rettigheder. 
 
Sephoras samarbejdspartnere ejer rettighederne til deres varemærker. 
 
Rettighederne til alle andre varemærker og logoer på hjemmesiden ejes enten af Sephora eller andre af 
Sephoras koncernselskaber eller Sephoras leverandører, samarbejdspartnere eller serviceudbydere. 



Enhver brug af varemærker og/eller logoer og/eller indhold er betinget af Sephoras eller 
rettighedshavers udtrykkelige samtykke. 

  

7.3 Hyperlinks 

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider eller andre internetkilder. Sephora kan ikke 

kontrollere disse hjemmesider eller eksterne kilder. Derfor kan Sephora ikke holdes ansvarlig for disse 

hjemmesider eller eksterne kilder, og fralægger sig ethvert ansvar for indholdet, reklame, produkter, 

tjenesteydelser og alt andet materiale til rådighed på eller en forgrening af disse hjemmesider og 

eksterne kilder. Desuden kan Sephora ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tab, sande eller 

påstået, som følger af anvendelse eller have tillid til indhold, eller varer og tjenester der er tilgængelige 

på disse hjemmesider eller eksterne kilder. 

 

Enhver etablering af links til Sephoras hjemmeside, framing og en mere generel brug af et en del af 

hjemmesiden, er betinget af Sephoras forudgående og udtrykkelige samtykke, der på et hvilket som 

helst tidspunkt kan tilbagekaldes efter Sephoras eget skøn. Sephora forbeholder sig ret til (i) at bede 

om, at et link til hjemmesiden, som Sephora ikke har givet tilladelse til, fjernes, og (ii) kræve erstatning 

for den krænkelse, som en sådan handling måtte have forårsaget 

 

Artikel 75 - Personlige oplysninger 

a. Tilbageholdelsesperiode 

De indsamlede data opbevares (i elektroniske arkiver eller papirarkiver) for tiden strengt 

nødvendigt til deres behandling (og under ingen omstændigheder senest den frist, der er fastsat i loven 

gældende og / eller garantens henstillinger til beskyttelse af personoplysninger eller 

indtil den eventuelle tilbagekaldelse af det samtykke, du måtte have givet) og derefter 

vil blive slettet. 

Brugerdata indsamles, behandles og gemmes i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i 

følgende af GDPR - vedrørende sikkerhedsforanstaltninger. 

Persondatapolitik og cookies 

I dette charter beskrives Sephoras policy der omhandler sikker håndtering af personligeoplysninger på 

e-handelswebstedet, som er tilgængeligt: 

- via internettet til følgende adresse “www.sephora.dk” 

- via tjenesterne "Appstore" og "Playstore" i form af en mobilapplikation beregnet til brug på iOS- og 

Android-kompatible enheder (heri "Webstedet") 

 

Sephora indsamler personoplysninger, når du besøger hjemmesiden. Bestemmelserne om 

behandlingen af sådanne oplysninger er beskrevet under "Persondatapolitik og cookies " på denne 

hjemmeside. Internetbrugere er informeret om, at denne behandling af oplysninger, herunder 

behandling af e-mailadresser, er kompatibel med de godkendte standardvilkår CNIL (erklæring n° 

1391153) samt CNIL (tilladelse n° 1526330) med hensyn til de værktøjer, der anvendes af Sephora 

mod svindel og kriminalitet på hjemmesiden. 

 



Sephora respekterer og anerkender dine bekymringer vedrørende beskyttelse af privatlivets fred og af 
personlige oplysninger. 
 
Dette charter beskriver, hvordan Sephora bruger de oplysninger om dig, som indhentes, når du 
anvender en af Sephoras onlinebutikker (en liste over disse findes her), herefter tilsammen benævnt 
"Websted", samt når du handler i vores butikker eller interagerer med os (jf. vores "Servicer”). Du har 
således mulighed for at kende oprindelsen og anvendelsen af browsing-oplysninger, der indhentes af 
cookies, med henblik på at udøve dine rettigheder og valgmuligheder i henhold til den gældende 
lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. 
 
Dette charter gælder for alle websteder, applikationer og tjenesteydelser, der tilbydes af Sephora and 
Sephora-gruppens enheder særskilt og samlet benævnt som "Sephora", "Vi", "Vores", som henviser til 
dette charter og supplerer webstedets "Generelle vilkår og betingelser for brug" og de "Generelle vilkår 
og betingelser for salg" (og ethvert andet dokument eller informationsmæssig note, der henviser til 
denne charter). 
Klik her for at se listen over enheder, der er berørt af denne politik: 
 
Derfor er denne politik vigtig for dig, som gerne vil have en positiv oplevelse i fuld tillid til vores 
tjenesteydelser, og for os, som gerne vil besvare dine spørgsmål præcist og fyldestgørende og tage 
højde for dine ønsker. 

 

 

Hovedpunkterne i Sephoras charter om personoplysninger og cookies 
 

Indsamlede oplysninger 

 

  Indsamlede oplysninger Vi indsamler oplysninger om dig, når du besøger Webstedet, interagerer 

med os eller fortager et køb. 

  Udover de oplysninger, du selv afgiver (f.eks. ved oprettelse af en konto eller af tilmelding til 

kundeklubben), bliver oplysninger automatisk indsamlet, genereret og udledt af vores systemer 

(f.eks. ved match eller fusion af data for at skabe en marketingprofil for dig). 
 
Formål 

 

  Disse oplysninger gør det muligt for os at lære dig bedre at kende og betyder, at vi kan bruge dine 

valg til at give dig individualiserede tilbud på vores egne og vores partneres produkter. 

  Takket være brugen af cookies kan vi forbedre specifikationerne for Webstedet og fremvise 

reklamer på Webstedet og andre websteder. 

  Der bliver også foretaget kontroller for at garantere sikkerheden på Webstedet og ved 

transaktioner. 
 
Modtagere 

 

  Oplysningerne videregives til vores datterselskaber (Sephora butikker) som en del af 

forvaltningen af vores kundeklub-program, samt til vores tjenesteydere, hvis det er nødvendigt for 

at kunne udføre den service, som du anmoder om. 

  Visse oplysninger (herunder købshistorik og profil) kan, afhængigt af dine delingsparametre, 

blive videregivet til vores forretningspartnere, så de kan sende dig individualiserede tilbud. 
 
Overførsler 

 



  Dataoverførsler udenfor Den Europæiske Union kan forekomme på grund af organisatoriske 

omstændigheder eller nogle af vores leverandørers lokalitet (kurerselskaber, værtsvirksomheder, 

betalings- eller sikkerhedstjenesteudbydere). 

  For yderligere oplysninger, klik venligst her. 
 
Dine valgmuligheder og rettigheder 

 

  For at få at vide, hvordan du kan gennemgå dine valg vedrørende direkte markedsføring og 

marketingprofil, klik her. 

  For at få mere at vide om formålet med cookies og om, hvordan man deaktiverer brugen af dem, 

klik venligst her. 

  For at udøve din ret til indsigt og berigtigelse, og for at lære om og udøve andre rettigheder, du 

har i henhold til lovgivningen om databeskyttelse. 
 
Kontakt os 

 

  Hvis du har spørgsmål til, eller klager over, dette charter, er du velkommen til at kontakte os. 

  telefonisk fra mandag til fredag kl. 10-16 på tlf.nr. 89 87 23 40 (gratis service og opkald) 

  pr. e-mail: privacy@sephora.dk 

 
 
Hele Sephoras charter om personoplysninger og cookies 
 
Indsamlede oplysninger 
Hvilke roller og ansvar har Sephora-gruppens enheder med hensyn til behandlingen af dine 
personoplysninger? 
Hvilke roller og ansvar har Sephora-gruppens enheder med hensyn til behandlingen af dine 
personoplysninger? 
 
Bor du i Danmark er den ansvarlige virksomhed, SEPHORA DANMARK ApS, CVR-registreret på 
33863225 med kontor på Kongens Nytorv 26. 4, 1050 København K, Denmark (i det følgende benævnt 
"Sephora Danmark"). 
 
I andre lande, medmindre andet er anført, har den Sephora-enhed, som du er i kontakt med (i 
forbindelse med et butikskøb eller online) eller som er angivet i webstedets juridiske meddelelse, 
generelle vilkår og betingelser for brug eller salg, det være sig i dit bopælsland eller i udlandet, sammen 
med Sephora Danmark rollen som fælles registeransvarlig, undtagen hvad angår Sephoras kundeklub-
program, hvor den Sephora-enhed, der udstedte dit medlemskort, har enekompetence. 
Klik her for at se listen over samtlige enheder i Sephora-gruppen. 
Endvidere fastsætter Sephora Danmark de strategiske retningslinjer for profilering og direkte 
markedsføring for hele Sephora-gruppen. Derfor er Sephora Danmark modtageren af oplysninger om 
andre gruppeenheders kunder og potentielle kunder såvel som Webstedets brugeres browsing-
oplysninger og foretager, i kraft af sin rolle som registeransvarlig, markedsundersøgelser og statistikker, 
der sendes til andre af gruppens enheder og anvendes til at fastsætte Sephoras målrettede aktioner 
inden for marketing og reklame. 
 
Hvilke oplysninger indsamle vi? 
Hvad er retsgrundlaget for, og vores anvendelse af, de indsamlede oplysninger? Hvor længe bliver dine 
oplysninger gemt? 
Hvem deler vi dem med? 
Hvordan garanteres beskyttelsen af dine personoplysninger? 
Kan personoplysninger blive sendt udenfor EU? 



Hvilke garantier findes? Hvordan afmeldes nyhedsbreve og forvaltes valgmulighederne mht. 
salgsfremmende kommunikation og målrettet markedsføring? 
Hvilke valgmuligheder har du med hensyn til salgsfremmende kommunikation? Hvad kan du gøre, hvis 
du ikke ønsker målrettet reklame? 
Hvordan får du adgang til dine personoplysninger? 
Hvordan kan du rette eller slette eller udøve dine andre rettigheder? 
Hvordan kontakter du os? Hvordan bliver du informeret om ændringer af denne politik? 
Meddelelse om Sephoras cookies Dine valg vedr. cookies 
 
 
Hvilke oplysninger indsamler vi? 
Sephora indsamler forskellige typer af personoplysninger: 
Oplysninger, du selv giver direkte. 
Vi indsamler oplysninger, som du giver direkte, når du anvender vores Websted og Servicer. 
Dette er tilfældet, når du: 

 

  Opretter en onlinekonto 

  Tilmelder dig vores kundeklub-program 

  Foretager køb eller bestiller Servicer i en af vores butikker 

  Ringer til os 

  Tilmelder dig at modtage e-mails fra os 

  Anmoder om et katalog 

  Deltager i en lodtrækning, en konkurrence, et reklamefremstød eller en undersøgelse 

  Kommunikerer med os via et tredjeparts socialt netværk 

  Anmoder om kundeservice 

  Kommunikerer med os på enhver anden måde 

 

Det er frivilligt at dele dine personlige oplysninger. Men hvis du ikke giver os alle eller visse af de 

efterspurgte oplysninger, kan vi muligvis ikke forsyne dig med visse produkter, servicer eller 

informationer. 

 

Kategorierne af oplysninger, vi indsamler, omfatter: 

- Identifikations- og kontaktinformation (såsom for- og efternavn, fødselsdato, postadresse, 

kontaktformer), som er nødvendig for at du bruger en af vores servicer (f.eks. oprettelse af en 

onlinekonto), 

- Transaktionsmæssig information til behandling af din bestilling (valgte varer, leverings- og 

faktureringsadresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse, betalingsmetode, herunder dit 

betalingskort og dettes udløbsdato, såvel som betalingskortets kontohaver, når du foretager et 

onlinekøb). 

- Information om dine præferencer (såsom dine præferencer i produkter og servicer du har knyttet til 

Sephora-kortet) 

- Sociodemografisk information (såsom din alder, dit erhverv, dit køn osv. som nævnes, når du poster 

en anmeldelse) 

- Information om dine fysiske kendetegn (såsom din øjenfarve eller hårtype, som du vælger at dele med 

os ved hjælp af Beauty Board) 

- Historiske data om dine onlinebestillinger og om dine anvendelser af medlemskortet i vores butikker 

(vi gemmer en historik over dine transaktioner og købssteder; på samme vis indsamler vi information 

om transaktionen, når du køber eller returnerer et produkt, såsom produktinformation samt købs- eller 

returdato og -sted) 

- Historiske data om din kontakt med os. (Vi gemmer også historikken over vores kontakt, når du 

henvender sig til kundeservice eller fremsætter klager) 



- Anmeldelser, du skriver om produkter, og fotos, du poster på Beauty Board. 

 

De data, vi udbeder os, og som er nødvendige for at besvare dine anmodninger, er angivet med en 

stjerne eller lignende på dataindsamlingsskemaerne eller mundtligt specificeret som nødvendige på 

indsamlingstidspunktet. Hvis du ikke udfylder de pågældende felter eller giver de oplysninger, der er 

angivet som nødvendige, vil vi ikke være i stand til at besvare dine anmodninger. I vores butikker eller 

til de events, vi organiserer (for eksempel makeup-events, produktlanceringer eller andre butik-events), 

vil vi eventuelt indsamle supplerende personoplysninger på vilkår og til anvendelser, der specifikt vil 

blive oplyst til lejligheden. 

 

 

Oplysninger, vi indsamler automatisk: 

Vi indsamler automatisk visse oplysninger om dig, når du besøger Webstedet eller foretager en 

salgstransaktion, navnlig: 

- Forbindelsesdata: Vi indsamler oplysninger om den enhed, du bruger til at browse og til at anvende 

Webstedet med (såsom operativsystemet, browsertypen, hvorvidt du benytter en proxyserver eller ej, 

den udledte placering af din IP-adresse til identificering af din computer, varigheden af dit besøg, 

besøgte sider, og det link, der førte dig til vores websted). 

- Information om din browse-aktivitet (hvorvidt du er logget på eller ej): Vi kan bruge cookies eller anden 

sporingsteknologi til at indsamle oplysninger om dig, når du interagerer med Webstedet eller de e-

mails, vi sender dig. Disse oplysninger giver os mulighed for at udlede dine præferencer, din tiltrækning 

af visse mærker eller produkter, og at analysere den måde, du reagerer på i forhold til bestemte former 

for indhold. Oplysninger indsamles både, når du er logget på, og når du ikke er det, og kan blive 

sammenstillet uanset hvilken enhed, du benytter dig af. Vil du vide mere om cookies, og hvordan man 

sletter dem, så se venligst Meddelelse om Sephoras cookies. 

- Lokaliseringsdata: Når du er logget på mobilapplikationen og har aktiveret lokaliseringsfunktionen, 

indsamler vi information om, hvor du befinder dig. 

- Optagelse af telefonopkald til vores kundeservice. Hvis du kontakter en af vores konsulenter, kan 

telefonsamtalen blive optaget med henblik på at forbedre kvaliteten af vores service. Du bliver 

underrettet om dette ved en meddelelse, før du bliver omstillet. Det vil altid være muligt for dig at 

kontakte os på andre måder, hvis du ikke ønsker at få samtalen optaget. 

 

Endvidere kan visse skemaer i forvejen være delvist udfyldt afhængigt af, hvilke oplysninger vi allerede 

er i besiddelse af. 

 

Hvis du allerede har en konto på Sephora.dk og ønsker at tilmelde dig vores kundeklub, skal du bare 

klikke på linket og enten udfylde de manglende detaljer eller kontrollere nøjagtigheden af de 

eksisterende oplysninger i din konto for at deltage i kundeklub-programmet. 

 

Hvis du har modtaget et medlemskort i en af vores butikker, kan du desuden forbinde det med din 

konto for at opnå fordele på Webstedet; du skal blot indtaste nummeret på dit medlemskort såvel som 

eventuelle manglende data eller kontrollere nøjagtigheden af de eksisterende oplysninger. 

 

 

Oplysninger, vi har indsamlet fra vores partnere eller andre kilder 

 

Vi kan også opnå information om dig fra andre kilder og forbinde den til allerede indsamlede 

oplysninger om dig, f.eks.: 

- Information fra lokale posttjenestedatabaser til kontrol og opdatering af leveringsadresser; 

- Data delt med tredjemandspartnere: Disse oplysninger er blevet delt af tredjemandspartnere, som du 

har været i kontakt med og har givet tilladelse til at dele dine personoplysninger med os, med henblik 



på direkte markedsføring eller til målrettet reklame. Det drejer sig om sociodemografiske data (såsom 

din socialgruppe, din aldersklasse, dit køn osv.), kontaktinformation (såsom din e-mailadresse eller 

telefonnummer osv.), profildata (såsom dine præferencer for visse produkter eller servicer, 

interessecentre osv.) 

- Data delt af sociale netværk: disse oplysninger er blevet delt med os af sociale netværk, som du har 

brugt via vores Websted. Navnlig når du deler din Sephora-oplevelse med andre kunder, bruger du et 

socialt netværk og deler oplysninger om dig selv både med dette sociale netværk og med os. Sådanne 

meddelelser er reguleret ved reglerne om beskyttelse af personoplysninger for de sociale netværk, vi 

leder dig mod. 

 

Information om tredjeparter 

 

I visse tilfælde kan vi indsamle oplysninger om andre personer, som du giver ved f.eks. at købe et 

gavekort til nogen og bede om, at de modtager det elektronisk, ved at købe og sende produkter til en 

anden person, eller ved at deltage i en konkurrence på Webstedet og invitere dine venner til også at 

deltage. Vi anvender udelukkende sådanne oplysninger til at yde den service, du har anmodet om, og 

sender intet markedsføringsmateriale til dine kontakter, medmindre de selv vælger at modtage 

kommunikation fra os. 

 

 

Hvad er retsgrundlaget for, og vores anvendelse af, de indsamlede oplysninger? 

 

Vi indsamler kun personoplysninger, når vi har et retsgrundlag for at gøre det. 

De nedenfor beskrevne indsamlinger af personoplysninger foretages kun, hvis de er: 

1) Nødvendige for at levere de servicer, du har anmodet om, og udføre de bestillinger, du har afgivet. 

Vi bruger dine personoplysninger til at forvalte indgåede kontrakter og tilmeldte servicer og til at opfylde 

vores kontraktlige forpligtelser, navnlig til at: 

- Levere de produkter og servicer, du har bestilt online eller i en Sephora-butik, behandle transaktioner 

og fakturering, sikre levering, herunder forvaltning af internetbedrageri, betalingssvig og 

betalingsforstyrrelser; 

- Forvalte din onlinekonto og kundeklub-programmet; 

- Give dig mulighed for at drage fordel af det kundeklub-program, du har tilmeldt dig; 

- Forvalte dine reservationer af servicer tilbudt af vores butikker (makeup, plukning af øjenbrynene og 

osv.) 

- Forvalte dine bidrag til Beauty Board, det fælles forum til deling af makeup- og hårlooks; 

- Forvalte dine produktanmeldelser; 

- Enhver anden eksisterende eller kommende service i forbindelse med servicerne og anført i de 

forskellige vilkår og betingelser for brug. 

 

Og/eller 

2) Nødvendige i vores legitime interesser 

I så tilfælde tager vi højde for enhver potentiel virkning af en sådan indsamling for dig og mere generelt 

for Webstedets brugere. Hvis vi vurderer, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed 

overstiger vores legitime interesser, så anvender vi ikke dine personoplysninger på dette grundlag uden 

dit specifikke samtykke. 

 

Forvaltning af vores kunderelationer 

Vi forvalter vores relationer til dig ved at opdatere en database, som omfatter eksisterende og 

potentielle kunder og som tillader os at forvalte vores kundeklub-program proaktivt. 

 

Sikring af, at du kan browse Webstedet og forbedre din brugeroplevelse 



Generelt set kan du browse vores Websted uden at dele data, der kan anvendes til at identificere dig. 

Dine browsing-oplysninger bliver imidlertid automatisk indsamlet (se under "Oplysninger, vi indsamler 

automatisk." for at garantere sikkerheden på Webstedet og ved Servicer og tilpasse online-

brugeroplevelsen. 

 

Brugertilpasning af websteder, applikationer og reklame 

Medmindre du har valgt anderledes (se her, hvordan du vælger: Meddelelse om Sephoras cookies) 

kortlægger og analyserer vi dine vaner, anvendelser og aktiviteter (blandt andet ved at kombinere data 

indsamlet på Webstedet og oplysninger indsamlet i forbindelse med din brug af vores Servicer) med 

henblik på at etablere brugerprofiler, vise dig eller sende dig målrettet reklame og tilpasse vores 

websteder og applikationer, blandt ved hjælp af teknologier, som placerer cookies på dine enheder eller 

i de e-mails, vi sender dig. 

 

Kombination af data 

Vi forbinder og kombinerer oplysninger om dig, der er blevet indsamlet on- eller offline med dine 

kontooplysninger, hvis du har en konto, er tilmeldt kundeklub-programmet eller anvender en af vores 

servicer. 

 

For eksempel: 

Vi forbinder information fra dine bidrag til Beauty Board, navnlig din øje- og hårfarve, samt information 

fra dine produktanmeldelser med dine kunde- og/eller kundeklub-kontooplysninger. Vi bruger denne 

information til at foreslå passende produkter og tilbud, som er knyttet til dit medlemskort. 

 

Når du er logget på din konto og kontakter vores kundeservice via Webstedets kontaktformular 

forbinder vi dine kunde- og/eller kundeklub-kontooplysninger med data, der angår dine 

kontaktanmodninger, med henblik på at levere en effektiv kundeservice og tilfredsstillende svar på dine 

anmodninger. 

 

Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger bliver kombineret, skal du logge af, før du bruger disse 

redskaber. 

 

Undersøgelser og statistikker 

Vi bruger også indsamlede oplysninger til undersøgelser og statistikker efter at have gjort dem 

anonyme eller, som minimum, at have behandlet dem, så de ikke kan ledes tilbage til identificerede 

personer. 

 

Og/eller 

Ud over disse tilfælde bliver oplysninger også indsamlet på grundlag af dit samtykke, for eks. når du 

udfylder en kontaktformular, sender os en klage, tilmelder dig et nyhedsbrev eller poster en kommentar, 

eller når brugerens samtykke kræves i henhold til lovgivningen (for eks. for at kunne sende dig tilbud fra 

vores partnere pr. e-mail eller sms eller anvende cookies til målrettet reklame), hvilket tillader os at: 

 

Gøre vores kundeservice mere effektiv 

Vi bruger dine oplysninger til at kommunikere med dig, forvalte dine tilmeldinger til vores nyhedsbreve, 

besvare dine spørgsmål og forvalte dine klager (kundeservice). 

 

Kommunikere med dig om produkter, servicer, tilbud, reklamekampagner, fordele og events, samt dele 

informationer, der kunne interessere dig. 

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at forfølge vores legitime interesser i at forvalte 

vores salgsrelation på dynamisk vis, præsentere vores virksomhedsimage og fremme salget af vores 

produkter og servicer, bl.a. ved at fremhæve servicer, der er hensigtsmæssige i forhold til din 



geografiske placering, forbrugeradfærds- og markedsundersøgelser. Tilbud kan også vedrøre produkter 

og servicer tredjeparter. På samme måde kan vi dele visse oplysninger med vores forretningspartnere 

med henblik på direkte markedsføring. Hvis du generelt set ikke ønsker, at dine oplysninger bliver 

anvendt på denne måde, kan du kontakte os som beskrevet under Hvilke valgmuligheder har du i 

forbindelse med markedsføringsmateriale? 

 

Vigtig information om tiltag, der forhindrer eller forvalter betalingsforstyrrelser 

Som en del af vores kamp mod internetbedrageri, indsamles oplysninger automatisk og med dit 

samtykke om din bestilling og om den enhed, du har brugt til at foretage den med (navnlig hvad angår 

det anvendte operativsystem, enhedens geografiske placering, hvorvidt en proxyserver blev benyttet 

eller ej osv.) og bruges til at analysere dine transaktioner med henblik på at afsløre svig og undgå 

misligholdte indbetalinger. De kan blive tilsendt samtlige tredjeparter, som er tilladt i følge lovgivningen 

eller udpeget af SEPHORA, udelukkende for at bestemme køberens identitet, bestillingens eller 

betalingsmetodens gyldighed og den planlagte levering. Du kan til enhver tid afslå eller tilbagekalde dit 

samtykke ved at følge anvisningerne i meddelelsen Cookies Notice i dette kapitel. Hvis du imidlertid 

nægter anvendelsen af vores cookies til at sikre transaktionerne, kan dine bestillinger ikke blive 

godkendt automatisk og vil blive underlagt manuel inspektion. Du kan blive afkrævet identitetsbevis for 

at bekræfte din bestilling. 

 

Har du spørgsmål vedrørende denne kontrol eller skulle din konto blive spærret, så kontakt venligst 

kundeservicen (se Hvordan kontakter du os?). 

 

Vi kan ikke anvende personoplysninger til andre formål end dem, de blev indsamlet for, medmindre du 

efterfølgende godkender en sådan anvendelse. 

 

Og/eller 

3) Nødvendige for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser. 

Visse oplysninger kan også blive gemt for at sikre os muligheden for at overholde vores retlige 

forpligtelser og forsvare vores interesser i tilfælde af tvist eller retsforfølgning. 

 

 

Hvor længe bliver dine oplysninger gemt? 

Dine oplysninger gemmes i den tid, vores relation varer. 

Generelt bliver dine personoplysninger gemt under vores indbyrdes relation plus tre år efter relationens 

ophør, hvorefter de bliver arkiveret i henhold til vores juridiske forpligtelser som bevis, og bliver siden 

gjort anonyme og anvendt til undersøgelser og statistikker. 

Vi gemmer imidlertid visse data, efter sletning af din konto, såfremt lovgivningen tillader det og om 

nødvendigt for at håndtere tvister og klager. 

I nogle tilfælde kan der være lovkrav, at vi gemmer visse af dine personoplysninger, selvom du sletter 

din konto, for eks. hvis et problem med kontoen vedvarer såsom en negativ saldo eller en uløst klage 

eller tvist. I så tilfælde gemmes de data, som er nødvendige for at løse problemet eller tvisten, under 

hele tvistens varighed inden for de grænser, der er fastsat i reglerne for forældelsesfristen. Andre data 

kan gemmes til undersøgelser eller statistikker efter at være blevet behandlet således, at de ikke kan 

ledes tilbage til identificerede personer. 

 

Særlige tilfælde 

Tilmelding til et nyhedsbrev 

Information om din e-mailadresse og dine valgmuligheder med hensyn til at modtage reklamer 

elektronisk Indtil du afmelder dig, enten via din konto eller ved hjælp af de afmeldingslinks, der findes i 

nyhedsbrevene. 

 



Din transaktionshistorik Liste over bestillinger foretaget online og i butik (ved brug af dit medlemskort) 

Så længe din konto er aktiv plus tre år. 

 

Geolokalisering 

Lokalisering i realtid, hvis du har aktiveret denne service, som tilbyder dig produkter og servicer 

afhængigt af din placering. Data lagres ikke. 

 

Online-ordrebetaling 

Hvis du har valgt at gemme denne information i din konto til senere køb. Indtil du har slettet den i din 

konto eller indtil dit bankkort er blevet ugyldigt. Identitetsbevis kræves for at verificere kortindehaverens 

identitet. Dokumentet destrueres inden for et døgn efter, at den yderligere kontrol er blevet foretaget. 

 

Indhold oprettet på vores delte rum Beauty Board 

Pseudonym, foto, øjen- og hårfarve. Indtil du sletter denne information. Sikkerhed for Websted og 

Servicer Identifikationsinformation, forbindelsesdata, herunder IP-adresse 6 måneder 

 

Hvem deler vi dem med? 

Vi deler dine oplysninger, når det er nødvendigt for forvaltningen af vores Websted og Servicer. 

Som en del af brugen af Servicer bliver visse oplysninger om dig videresendt til vores partnere, og 

registerførere, der forvalter Webstedet og leverer relaterede tjenesteydelser, har brug for at udføre 

deres opgaver, således bliver dine betalingsdata sendt til vores betalingstjenesteudbydere og bank 

institutioner, så de kan udføre transaktioner, der er knyttet til dine tilmeldinger og forvaltning af 

medlemskort og markedsføringstiltag. Nogle af disse servicer kan også blive udført af andre enheder af 

LVMH-gruppen. 

Med dit samtykke deles visse data (kontaktoplysninger, profil) med partnere, så de kan sende dig 

individualiserede tilbud. 

 

Dine kontaktoplysninger, interessecentre, alder og socioprofessionelle gruppe deles afhængigt af dine 

valg med vores forretningspartnere, som eventuelt sender dig information om deres produkter og 

servicer. Denne information kan for eksempel bestå af tilbud om makeup, en behandlingsprøve eller 

andre produkter, der sælges af vores partnere. For eksempel kan vi oplyse visse elementer af dine 

oplysninger til kosmetikmærker, hvis du har udtrykt et ønske om at deltage i en konkurrence eller en 

salgsfremmende event for lanceringen af et nyt produkt. (For at gennemgå dine valgmuligheder, se 

under Hvordan: 

 

Dine data deles med vores inkassobureau, vores virksomheder eller lovligt bemyndigede tredjeparter, 

der hjælper os med at inddrive gæld, håndtere tvister og undgå misligholdte indbetalinger og klager. 

 

Vi vil eventuelt også dele oplysninger om dig med vores eksterne virksomheder i tilfælde af tvister, med 

tredjeparter såsom inkassobureauer, der beskæftiger sig med at inddrive udeståender eller bekæmpe 

internetbedrageri, lovligt tilladt eller udpeget af Sephora udelukkende med henblik på at kontrollere 

køberens identitet, bestillingens gyldighed, den anvendte betalingsmetode og den planlagte levering. 

 

Oplysninger postet på Beauty Board og de produktanmeldelser, du bidrager med, er offentligt 

tilgængelige. 

 

De fotos og oplysninger, du vælger at poste på vores Beauty Board, såvel som produktanmeldelser, er 

offentligt tilgængelige. 

 

Data deles også med tredjeparter, når du anvender delingsknapper med links til sociale netværk. 

 



Når du anvender sociale netværks delingsknapper, bliver data om din identifikation automatisk 

videregivet til disse netværk. Du kan også dele visse oplysninger eller indhold (produktdatablade, dine 

poster på Beauty Board osv.) fra sephora.dk på sociale netværk. Brugen er underlagt de generelle 

vilkår og betingelser for brug for det pågældende sociale netværk. Vi råder dig til at læse dem. 

 

Dine oplysninger kan også blive delt i tilfælde, som ikke er nævnt ovenfor, med dit samtykke eller i 

henhold til anvisningerne eller når det kræves i henhold til lovgivningen. Såfremt hele eller dele af 

Sephoras forretningsgruppe sælges, vil dine personoplysninger blive delt med køberen for at sikre 

kontinuiteten i Servicerne og/eller med henblik på direkte markedsføring, medmindre du har valgt 

anderledes. 

 

Hvordan garanteres beskyttelsen af dine personoplysninger? 

 

Dine personoplysninger beskyttes ved brug af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er i 

overensstemmelse med danske og europæiske retlige og lovgivningsmæssige krav, der garanterer 

oplysningernes sikkerhed og fortrolighed. 

 

Sephora benytter sig især af beskyttelsesteknologier såsom kryptering, autorisering og systemer til 

afsløring af svig for at beskytte din onlinekonto og betalingstransaktioner. 

 

Sephora opnår skriftlige tilsagn fra sine tjenesteydere og underleverandører om at garantere og 

iværksætte tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at sikre beskyttelsen af de personoplysninger, 

de er blevet betroet, under databehandling i overensstemmelse med lovkravene om databeskyttelse. 

 

 

Kan personoplysninger blive sendt uden for EU? Hvilke garantier findes? 

Vi beholder dine data inden for Den Europæiske Union. Der er imidlertid muligt, at de oplysninger vi 

indsamler, når du bruger vores Websted eller Servicer, overføres til lande uden for Den Europæiske 

Union, hvis lovgivning om beskyttelse af personoplysninger afviger fra den, der gælder indenfor EU 

eller i dit bopælsland. 

 

Dette er især tilfældet med data, der deles med de af vores tjenesteydere og underleverandører, der er 

etableret uden for EU (navnlig virksomheden BazaarVoice i Canada, hvis lovgivning er blevet 

anerkendt af Kommissionen som sikrende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau). Vi bruger deres servicer 

til at forvalte og offentliggøre jeres meninger om de produkter, vi markedsfører på Webstedet. Hvis en 

modtager er etableret i et land, hvis lovgivning ikke har været genstand for en afgørelse fra 

Kommissionen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, sørger vi for, at overførslen er underlagt 

Kommissionens standardkontraktklausuler, som sikrer et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse af 

privatlivets fred og af de berørte personers grundlæggende rettigheder, eller tilsvarende garantier, eller, 

hvad USA angår, at modtageren tilslutter sig Privacy Shield-principperne. 

 

Sephora-butikker har adgang til oplysninger om dig, der har med Sephoras kundeklub-program at gøre, 

da en sådan adgang er nødvendig for, at du nyder godt af programmets fordele. 

 

Vi kan på anmodning forsyne dig med en liste over lande, hvor vi gemmer og behandler dine data og 

lande, som dataene lejlighedsvis bliver ført igennem. 

 

 

Hvordan afmeldes nyhedsbreve og forvaltes valgmulighederne mht. salgsfremmende 

kommunikation og målrettet markedsføring? 

Hvilke valgmuligheder har du med hensyn til salgsfremmende kommunikation? 



 

Du kan frivilligt vælge, om du vil være på vores mailingliste og modtage markedsføringsinformation fra 

os. Du kan til enhver tid revidere dine valg med hensyn til salgsfremmende kommunikation ved hjælp af 

følgende trin: 

 

> Hvis du har en konto: Log på din onlinekonto og foretag de ønskede ændringer af dine indstillinger på 

siden "Mine personlige oplysninger”. 

> Kontakt vores kundeservice: 

- pr. telefon mandag til fredag fra kl. 10-16 på tlf: 89 87 23 40 

- eller pr. e-mail: kundeservice@sephora.dk 

 

> Nyhedsbreve: Hvis du har en konto på Webstedet, kan du til enhver tid ændre din tilmelding til vores 

nyhedsbreve og afmelde dig ved at afkrydse den pågældende rubrik. 

 

> Elektronisk kommunikation: Du kan også til enhver tid benytte dig af afmeldingslinkene i vores 

salgsfremmende e-mails, eller ved at besvare de sms´er, du modtager, med ”STOP”. 

 

> Postkorrespondance: Du kan til enhver tid blive fravælge salgsfremmende kommunikation ved at 

kontakte os som beskrevet under Kontakt os. 

 

> Telefonopkald, Du kan til enhver tid blive fravælge salgsfremmende kommunikation ved at kontakte 

os som beskrevet under Kontakt os. 

 

Bemærk venligst, at selvom du afmelder salgsfremmende kommunikation, kan vi fortsætte med at 

sende dig ikke-salgsfremmende breve, e-mails og/eller opkald, vedrørende f.eks. din konto eller 

igangværende transaktioner. 

 

 

Hvad kan du gøre, hvis du ikke ønsker målrettet reklame? 

Vi kan også ved hjælp af cookies associere dine personoplysninger med dine browsing-oplysninger 

med henblik på målrettet reklame (f.eks. for at vise reklamer på tredjepartswebsteder, der er tilpasset 

din profil, eller reklamer, som kunne interessere dig, eller prisreduktioner, hvis du læser en e-mail med 

et særligt tilbud). Denne type målrettet markedsføring er muliggjort af vores reklamepartneres 

teknologier, som tillader at forbinde den samme brugers browsing-oplysninger på vores Websteder, 

sociale netværksplatforme og tredjepartswebsteder, uanset hvilket enhed, brugeren anvender. 

 

• På sociale netværksplatforme (såsom Facebook eller Instagram): Du kan til enhver tid blive fravælge 

målrettet reklame ved at konfigurere reklameindstillingerne for din konto. 

 

• På tredjepartswebsteder: Du henvises til vores ”Cookies notice” for at lære, hvordan man trækker sit 

samtykke tilbage. 

 

Obs.: at afslå målrettet reklame betyder kun, at du ikke længere vil modtage reklame, der ikke er 

specifikt rettet mod dig. Dette valg vil ikke påvirke eller forhindre visning eller modtagelse af anden, 

ikke-målrettet reklame. 

 

 

Hvordan får du adgang til dine personoplysninger? Hvordan kan du rette eller slette eller udøve 

dine andre rettigheder? 

Adgang og kopiering 

 



Du har ret til adgang til, og deling af, dine personoplysninger. Før vi kan besvare din anmodning, er det 

lovpligtigt at kontrollere din identitet. Det vil muligvis være nødvendigt at bede dig om yderligere 

oplysninger for at kunne besvare din anmodning. Vi forpligter os til at besvare din anmodning så hurtigt 

som muligt. 

 

Hvis du har en Sephora-konto, har du direkte adgang til de oplysninger, din onlinekonto indeholder, til 

din transaktionshistorik og dine valg med hensyn til direkte markedsføring. 

 

Denne adgang giver dig også mulighed for at rette, ændre eller slette din identifikationsinformation og 

dine kontaktoplysninger. Hvis du sletter dine data, vil du ikke længere have gavn af de servicer, der er 

tilknyttet din onlinekonto eller kundeklub-programmet. Du kan, inden for rammerne af den gældende 

lovgivning, udøve din ret til dataportabilitet, dvs. retten til at generhverve egne personoplysninger i et 

interoperabelt format, som du kommunikerede til os automatisk ved oprettelsen af din konto og/eller 

ved tilmeldingen til vores kundeklub-program, såvel som dine udvalg (yndlingsprodukter osv.) 

 

Hvis du ikke kan få adgang til din konto eller til andre data, så henvend dig til os som beskrevet under 

Kontakt os (se nedenfor). 

 

 

Rettelser af fejl i personoplysninger 

Du kan også anmode om at rette egne personoplysninger, hvis disse er unøjagtige, og indskrænke 

databehandlingen af dem under udførelsen af ændringerne. Afhængigt af typen af databehandling kan 

du anmode om, at dine personoplysninger i vores besiddelse kan blive kompletteret. I så tilfælde vil vi 

sandsynligvis udbede os supplerende dokumentation. 

 

Hvis du ikke kan få adgang til din konto eller hvis de data, du ønsker at rette, ikke kan blive rettet via din 

konto, så henvend dig venligst til os som anvist nedenfor under Hvordan kontakter du os. 

 

 

Tilbagetrækning af dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke (for eks. ved tilmelding til 

nyhedsbreve, andre elektroniske salgsfremmende kommunikationer end dem, du allerede er tilmeldt, 

anvendelse af cookies og lignende teknologier på dette websted), har du til enhver tid ret til at trække 

dit samtykke tilbage. 

 

Du kan gøre brug af denne ret ved at ændre dine indstillinger vedrørende direkte markedsføring og 

tilmelding til nyhedsbreve samt ved at trække dit samtykke til brug af cookies tilbage, som anvist i vores 

Meddelelse om Sephoras cookies. 

 

 

Sletning af dine personoplysninger 

Du kan anmode om sletningen af dine personoplysninger i følgende tilfælde: 

 

- I lyset af din anvendelse af Webstedet og Servicerne vurderer du, at behandlingen af dine data ikke 

længere er nødvendig eller at de formål, der er nævnt i denne politik, eller selve politikkens bevarelse, 

er ulovlige. 

 

- Du har tilbagetrukket din tilladelse til behandling af dine data (se ovenfor). 

 

- Du modsætter sig behandlingen af dine personoplysninger af årsager, der vedrører din personlige 

situation. 



 

- Du modsætter dig behandlingen af dine data til direkte markedsføringsformål. 

 

- Dine data blev indsamlet online, da du var mindreårig. 

 

Alternativt kan du, inden for rammerne af den gældende lovgivning, anmode om en begrænset 

databehandling af dine personoplysninger. 

 

Bemærk venligst at vi, uafhængigt af din ret til sletning eller begrænsning, kan opbevare visse af dine 

personoplysninger, hvis dette er lovpligtigt eller hvis vi har en legitim grund til at gøre dette (som for 

eks. at påvise udførelsen af en kontrakt), med henblik på udøvelse eller forsvar af rettigheder i retten 

eller hvis udøvelsen af denne ret indskrænker ytrings- og informationsfriheden. Dette er for eksempel 

tilfældet, hvis du har overtrådt vores generelle vilkår og betingelser for brug eller salg. 

 

 

Hvordan kontakter du os? 

Har du spørgsmål vedrørende denne databeskyttelsespolitik eller om dine personoplysninger, så 

kontakt venligst: 

 

Se kontaktoplysningerne i bilaget 

 

Klager: Hvis du mener, at dine rettigheder ikke bliver overholdt eller at dine data ikke bliver beskyttet, 

har du ret til at indgive en klage over behandlingen af dine oplysninger til databeskyttelsesmyndigheden 

i den Sephora-enhed, klagen drejer sig om, eller, hvis du er bosat i Den Europæiske Union, til 

hjemstedets databeskyttelsesmyndighed. 

 

 

Hvordan bliver du informeret om ændringer af denne politik? 

Vigtigt: Foreliggende politik kan godt fra tid til anden undergå forandringer, det være sig for at afspejle 

ændringer i vores praksis, redegøre mere detaljeret for denne eller med henblik på at respektere de 

gældende forordninger. Du vil i så tilfælde blive underrettet ved en meddelelse på Webstedet, hvor du 

opfordres til at læse den opdaterede politik, såvel som på anden vis. Har du en konto, vil du også blive 

underrettet pr. e-mail eller ved en meddelelse via din konto. 

 

Senest ajourført den: 07/06/2018 

 

Grunden til den seneste opdatering: en komplet omskrivning af chartret i sin helhed med henblik på at 

opfylde kravene til gennemsigtighed som fastsat af fællesskabsretten om beskyttelse af 

personoplysninger (EU-forordning 2016/679). 

 

 

Danmark 

SEPHORA DANMARK ApS, CVR-registreret på 33863225 med kontor på Kongens Nytorv 26. 4, 1050 

København K. 

 

www.sephora.dk 

Pr. telefon fra kl. 10 til 16 fra mandag til fredag på tlf.nr. +45 89 87 23 40 Pr. e-mail ved at skrive til: 

kundeservice@sephora.dk 


