
Handelsbetingelser og personoplysninger for: 

Kolding Politimuseum   

Rømøvej 4 

6000 Kolding 

Telefon: 51 94 96 05 

info@kolding-politimuseum.dk 

CVR-nummer: 41020288 

 

Kolding Politimuseum sælger event i form af rundvisninger i museet og krus med logo. 

Der er ingen faste åbningstider, men grupper på mellem 10 og 30 personer kan bestille en rundvisning. 

Enkelt personer kan også tilmelde sig en af de forudbestemte opsamlings rundvisninger. 

 

Når du handler på Kolding Politimuseum gælder nedenstående handelsbetingelser.  

Læs dem grundigt inden du handler. 

Priserne på kolding-politimuseum.dk, alle priser er angivet i danske kroner. Der tages forbehold for evt. 

pris- og tastefejl. 

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. 

1. Betaling 

På kolding-politimuseum.dk er det muligt at betale med følgende betalingsformer: 

Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro og MobilePay. 

 

Der tages ikke gebyr ved betaling på kolding-politimuseum.dk, og beløbet hæves umiddelbart i forbindelse med din 

bestilling af rundvisningerne. Der kan ikke trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet. 

 

Al betaling foregår via en krypteret betalingsgateway, kolding-politimuseum.dk gemmer ikke dine 

betalingskortoplysninger i forbindelse med et køb. 

2. Levering 

Eventet forgår ved personligt fremmøde i Kolding politimuseum Rømøvej 4, 6000 Kolding. Og købte krus med logo vil 

blive udleveret ved rundvisningen. 

Hvis du ikke modtager en e-mail straks efter gennemført bestilling og betaling, kan du ringe eller skrive til  

Kolding Politimuseum på 51 94 96 05 eller på mail@kolding-politimuseum.dk. 

3. Fortrydelsesret 

Du har ingen fortrydelsesret på køb rundvisninger og krus med logo. 

Skulle du være forhindret i at møde til planlagt rundvisning vil indbetalte beløb ikke blive refunderet. 

Mener du at du er berettiget til refusion kan du henvende dig på telefon: 51 94 96 05 senest 7 efter datoen for 

rundvisningen. 

4. Aflysning 

Skulle rundvisningen blive aflyst, vil det blive reklameret ud på hjemmesiden og Facebook. 

Det er dit eget ansvar at orientere dig om ændringer. Vi vil så vidt det er muligt henvende os til kontaktpersonen for 

gruppe rundvisninger. Enkeltpersoner som er tilmeldt opsamlings rundvisning, vil vi forsøge at give hver enkelt 

besked.  

Alle beløb vil blive refunderet. 

5. Klager 

Henvendelse på telefon eller mail: 51 94 96 05 eller info@kolding-politimuseum.dk. 
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Vedr. personoplysninger for Kolding Politimuseum 

1. Generelt 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vi indsamler og 

behandler en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved at du tilmelder dig til opsamlings rundvisning, hvis du 

tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller sender en anmodning om en rundvisning. 

Følgende typer oplysninger bliver gemt, der bliver indsamlet det brugeren selv taster og et unikt ID bliver knyttet til 

oplysninger. Navn, telefonnummer, e-mail, adresse. Betalingsoplysninger bliver ikke gemt i Kolding politimuseums 

databaser.  

2. Sikkerhed 

Kolding politimuseum har selvfølgelig truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine 

oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes 

kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

3. Formål 

Oplysningerne bruges til at identificere dig som besøgende, at registrere dine tilmeldinger, samt at kunne levere de 

services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at 

optimere vores services. 

4. Periode for opbevaring 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere 

er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke 

muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. 

5. Videregivelse af oplysninger 

Data om dig vil ikke blive givet videre til tredjeparter. 

Opbevaring og behandling af data sker altid efter gælden lovgivning. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre 

indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet 

oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte eller du ikke ønsker, at vi har adgang til 

oplysningerne længere, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mail@kolding-

politimuseum.dk eller ringe på 51 94 96 05. 

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til 

Datatilsynet. 

6. Udgiver: 

Kolding Politimuseum 

Rømøvej 4 

6000 Kolding 

CVR: 41020288 

 


