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1. DEN DATAANSVARLIGES IDENTITET 

Den dataansvarlige er selskabet c.f.e.b. SISLEY, som er et forenklet aktieselskab [société par actions simplifiée] med en selskabskapital 
på EUR 1.000.000, som har hjemsted på adressen 3 avenue de Friedland, 75008 Paris, Frankrig, og er registreret i erhvervs- og 
selskabsregistret i Paris under nummer 722 003 464, momsnummer for EU-handel FR16722003464, og SISLEY ApS, et selskab, som er 
stiftet og registreret i Danmark med CVR-nr. 26307120 og har hjemsted på adressen Bredgade 20A, 1. Sal, 1260 København K, 
("SISLEY"). 

 

2. HVAD ER COOKIES? 
 
Når du besøger et website, kan websitet gemme oplysninger på din browser eller indhente oplysninger fra din browser, for det meste i form 
af cookies. Oplysningerne kan være om dig, dine indstillinger eller din enhed og bruges primært til at få websitet til at fungere efter dine 
forventninger. Oplysningerne identificerer dig normalt ikke direkte, men de kan give dig en mere personlig weboplevelse. Idet vi 
respekterer din ret privatliv, kan du vælge at afvise visse typer af cookies.  
 

3. HVILKE COOKIES BRUGES OG TIL HVILKE FORMÅL? 

SISLEY bruger følgende typer af cookies: 

3.1 Strengt nødvendige cookies (retsgrundlag: artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, idet vi forfølger vores legitime interesse i at sikre den 
løbende funktion og drift af vores website). 

Disse cookies er nødvendige for, at vores website fungerer, og kan ikke deaktiveres i vores systemer. De indstilles normalt kun som 
reaktion på dine handlinger i form af anmodning om tjenester, når du fx indtaster dine databeskyttelsesindstillinger, når du logger ind, eller 
når du udfylder formularer. Du kan indstille din browser til at blokere eller give dig besked om disse cookies, men så vil dele af websitet 
ikke fungere. Disse cookies opbevarer ikke personhenførbare oplysninger. 

3.2 Statistiske cookies (retsgrundlag: samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR) 

Disse cookies gør det muligt for os at tælle antallet af besøg og trafikkilder, så vi kan måle og forbedre vores websites ydeevne. De 
hjælper os med at fastslå, hvilke sider der er mest eller mindst populære, og se, hvordan besøgende bevæger sig rundt på websitet. Alle 
de oplysninger, som vi indsamler ved hjælp af disse cookies, er aggregerede og derfor anonyme. Hvis du ikke tillader disse cookies, ved vi 
ikke, hvornår du har besøgt vores website, og kan ikke overvåge websitets ydeevne.  

3.3 Funktionalitetscookies (retsgrundlag: samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR) 

Disse cookies gør det muligt for websitet at forbedre funktionaliteten og den personlige tilpasning. De kan indstilles af os eller 
tredjepartsleverandører, hvis tjenester er tilføjet på vores sider som fx chatfunktioner eller videoafspilningsfunktioner. Hvis du ikke tillader 
disse cookies, så vil alle eller dele af disse tjenester muligvis ikke fungere korrekt.  

3.4 Målrettede cookies (retsgrundlag: samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR)  

Disse cookies kan indstilles på vores website af vores reklamepartnere herunder sociale medier. Du bør læse persondatapolitikker og 
cookiepolitikker for sociale medier omhyggeligt. 

Målrettede cookies/markedsføringscookies kan bruges af disse selskaber til at opbygge en profil over dine interesser og vise dig relevante 
reklamer på andre websites. De opbevarer ikke direkte personhenførbare oplysninger, men bruges til entydigt at identificere din browser 
og internetenhed. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil du opleve mindre målrettede reklamer.  

 

Du kan se en oversigt over alle vores cookies here: [https://www.sisley-paris.com/da-DK/brug-af-cookies/.  
 

4. HVOR LÆNGE OPBEVARES COOKIES?  

SISLEY opbevarer cookies i en periode på højst 13 måneder fra datoen for dit samtykke, der er omfattet af en juridisk forpligtelse til at 
foretage arkivering i en længere periode, som gælder for SISLEY. 

 

5. HVORDAN AFVISER ELLER ACCEPTERER DU COOKIES?  

Du kan til enhver tid afvise eller acceptere cookies via vores platform for administration af cookies. 



 

 

Du kan også afvise eller acceptere cookies ved at aktivere indstillingen i din browser via browserens hjælpfunktion.   

De indstillinger, som du har foretaget, vil formentlig ændre din navigation på websitet og kan deaktivere adgangen til visse dele af websitet. 
Medmindre du har tilpasset dine browserindstillinger til at afvise cookies, aktiveres de, når du går ind på websitet. 

Hvis du vil vide mere om cookies, kan du besøge www.allaboutcookies.org. 

6. DINE RETTIGHEDER 
 
I overensstemmelse med reglerne for beskyttelse af personoplysninger (særligt Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) har du ret til 
indsigt, berigtigelse, sletning, dataportabilitet, begrænsning og til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og til at 
meddele os dine instrukser vedrørende dine oplysningers skæbne efter din død ved at sende: 
- en e-mail fra siden "Kontakt os" på Websitet. 
- et brev til følgende adresse: SISLEY ApS, Bredgade 20A, 1. Sal, 1260 København K.  
 
Når behandlingen er baseret på dit samtykke, har du desuden til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at det påvirker 
lovligheden af den behandling baseret på samtykket, der er foretaget forud for tilbagetrækningen heraf. 
 
Du er endvidere berettiget til at klage til Datatilsynet. 
 
Du kan finde mere information vedrørende vores behandling af dine personoplysninger i vores Persondatabeskyttelsespolitik, som kan 
tilgås via dette link: https://www.sisley-paris.com/da-DK/personlige-oplysninger/ 
 
 
 


