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Veepee Northern Europe NV/SA (Veepee North) er et privat aktiesselskab inkorporeret under belgisk 
ret og etableret i Belgien på  1190 Brussels (Forest), Avenue de l'Humanité 292 box 1, registreret under 
selskabsnummer 0885.188.247 og med momsnummer BE 0885.188.247, herefter benævnt som 
“VEEPEE NORTH”.  

På Veepee North bruger vi cookies på vores hjemmeside www.veepee.dk / www.veepee.be / 
www.veepee.lu. / www.veepee.dk / www.veepee.nl (Ansvarlig Direktør: BVBA KAREN PLESSERS (BCE 
nr. 0635.875.481 ) repræsenteret af Karen PLESSERS). 

Cookies er små stykker tekst, der sendes af din webbrowser, når du besøger et websted. Cookiefilen 
gemmes i din webbrowser og giver tjenesten eller en tredjepart mulighed for at genkende dig for at 
gøre dit næste besøg nemmere og din oplevelse mere relevant. 

Der kan være "vedvarende" eller "session" cookies. 

Hvad med cookies? 

Vi bruger cookies, når du besøger vores websted. Der er fire hovedtyper af cookies - her er hvordan 
og hvorfor vi bruger dem. 

1) Website-funktionalitets-cookies - disse cookies giver dig mulighed for at 
navigere på webstedet og bruge vores funktioner, såsom "Føj til kurv". 

2) Website-analyse-cookies - Disse cookies giver os mulighed for at måle og 
analysere, hvordan vores medlemmer bruger webstedet, for at forbedre 
både dets funktionalitet og din shopping-oplevelse. 

3) Medlemspræference-cookies - når du browser eller handler på VEEPEE 
NORTH, vil disse cookies huske dine præferencer (såsom dit sprog eller din 
placering), så vi kan gøre din shopping-oplevelse så ubesværet som muligt, 
og mere personaliseret for dig. 

4) Målretnings- eller annonceringscookies - Disse cookies bruges til at levere 
annoncer, der er relevante for dig. De begrænser også antallet af gange, 
som du ser en annonce og hjælper os med at måle effektiviteten af vores 
markedsføringskampagner. 

Ved at bruge VEEPEE NORTH accepterer du, at vi placerer disse typer af cookies på din enhed og får 
adgang til dem, når du besøger webstedet i fremtiden. Hvis du vil slette eventuelle cookies, der 
allerede er på din computer, bør afsnittet "Hjælp" i din browser give vejledning i, hvordan du finder 
filen eller mappen, der opbevarer cookies. Bemærk venligst, at ved at slette eller deaktivere fremtidige 
cookies, kan din brugeroplevelse blive påvirket, og du kan muligvis ikke drage fordel af visse funktioner 
på vores tjenester og den komplette VEEPEE NORTH-brugeroplevelse, som vi er stolte af at give vores 
medlemmer. 

 

 

 



Hvilke cookies gør vi brug af? 

Gruppe Cookie-navn 

Konsekvenser, hvis du 
ikke accepterer denne 
cookie Gyldighed Cookie-funktion 

Google Analytics _ga _gid __utma  __utmb  __utmc 

__utmd  __utmz _gac_UA-xxxxxx-
xx 

 1P_JAR _dc_gtm_UA-xxxxxx-xx 

 Maksimum 15 år Disse cookies placeres af Google Analytics og indsamler ikke-personlige 
oplysninger om besøgendes adfærd på hjemmesiden og apps af Vente-
Exclusive.com. Disse oplysninger hjælper os med at optimere brugen af 
vores hjemmeside og apps. Disse oplysninger er anonyme. 

Google Maps / Youtube SID SAPISID APISID SSID HSID NID  

PREF SIDCC 

 Maksimum 15 år Google indstiller en række cookies på sider, der indeholder et Google Map 
eller Youtube. Mens vi ikke har kontrol over cookies, som Google har 
angivet, synes de at indeholde flere oplysninger til at måle antallet og 
opførelsen af Google Maps / Youtube-brugere. 

ShareThis __unam  __uset  __stid Du kan ikke dele 
oplysninger fra vores 
hjemmeside med dine 
venner. 

Maksimum 10 
måneder 

Disse cookies giver dig mulighed for nemt at dele oplysninger med dine 
venner via Facebook, Twitter, e-mail osv. 

Vente-Exclusive.com ASP.NET_SessionId Uden denne cookie kan 
du ikke logge ind eller 
bestille. 

Maksimum 1 år Vores hjemmeside bruger LocalStorage for at 

gemme brugerpræferencer.  

Ingen personlig information er gemt. 

Vente-Exclusive.com Shop.Segment  Shop.UserName   

CL  Account  Usr  TK  VSeg  Bseg 
rso vert shopset 

Uden denne cookie kan 
du ikke logge ind eller 
bestille. 

Maksimum 1 år Disse LocalStorage-indstillinger gør det muligt at  

hente data frem fra databasen og  

hjælper hjemmesiden til at fungere mere effektivt. 

Vente-Exclusive.com  

favoritePr  recentPr 

Du kan ikke se dine 
favoritter og nyligt viste 
varer. 

Maksimum 1 år Denne cookie husker hvilke varer du har gemt som favoritter og hvilke varer 
du for nylig har set, så de kan vises på højre side af skærmen. 

Cloudsponge _cloudspongea Du kan ikke invitere 
venner 

Maksimum 2 år Denne cookie bruges til at du nemt kan invitere venner 

Vente-Exclusive.com cal_d cal_s incoming-referrer 
OAID RevC 

 Maksimum 1 år Disse cookies samler nogle interne Vente-Exclusive analyser 

googleadservices.com PREF   Denne Google-konverteringssporings cookie giver os mulighed for at 
analysere og forbedre registreringsprocessen. 

doubleclick.net SNID  SSID  HSID  APISID  NID  SID    

Microsoft MUID MUIDB _uetsid  Maksimum 1 år Denne Microsoft Tracking cookie bruges til at analysere folk, der kommer fra 
Bing til vente-exclusive 

Optimizely  

optimizelyBuckets 
optimizelyEndUserId 
optimizelySegments 
optimizelyPendingLogEvents 

  Disse cookies placeres af Optimizely og indsamler ikke-personlige 
oplysninger om besøgendes adfærd på hjemmesiden og apps af Vente-
Exclusive.com. Disse oplysninger hjælper os med at optimere brugen af 
vores hjemmeside og apps. Disse oplysninger er anonyme. 

Facebook  

fr datr 

 Maksimum 1 år Facebook spore udvalgt Facebook-brugere med en cookie (fr), der bruges til 
reklameformål (datr) Forhindre oprettelsen af falske konti og spammy-konti. 
Sænke risikoen for, at brugerens konti overdrages til andre mennesker. 
Beskytter brugernes indhold mod tyveri. Forhindre DDoS (distributed denial 
of service) angreb, der kunne gøre Facebook utilgængeligt for nogle brugere. 



Kontakt os 

Både de oplysninger, du giver os, og de oplysninger, vi indsamler, kontrolleres af Veepee North, i 
overnstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling 
af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) og andre gældende love. 

Vi er altid ivrige efter at høre fra vores medlemmer eller kunder (især hvis du føler, at vi ikke har levet 
op til dine forventninger). Vi er altid taknemmelige for dén tid, du bruger på at give os dén viden, vi 
har brug for, for at sikre at vores medlemmer eller kunder er helt tilfredse. Vi ønsker trods alt, at du 
vender tilbage til hjemmesiden og anbefaler os til dine venner og familie. Hvis du har spørgsmål eller 
feedback om dette udsagn eller hvis du ønsker at stoppe behandlingen af dine oplysninger, er du 
velkommen til at kontakte et medlem af VEEPEE NORTH’s kundeservice, som gerne besvarer 
eventuelle spørgsmål.  Du kan enten kontakte kundeservice: 

x Via VEEPEE NORTH’s hjemmeside (under fanen ”Min profil/Ændr dine personoplysninger”) 

x Pr. e-mail til privacy@designersandfriends.com, med angivelse af e-mailadresse, efternavn, 
fornavn, adresse og en kopi af dit elektroniske medlems-id-kort, 

x Skriv til os på: 

Veepee Nordics ApS 
Databeskyttelse 
Bygmestervej 10, 2. tv, 
2400 København NV 
Danmark 
 
 

x Skriv til os på 
 

Veepee Northern Europe NV 
Data Protection 
Avenue de l'Humanité 292 box 1  
1190 Brussels (Forest) 
Belgium 

Vi håber naturligvis ikke, at du har nogen klager over behandlingen af dine personoplysninger. Vi vil 
gøre alt, hvad vi kan for at gøre denne proces så gnidningsløs som muligt. Hvis der trods dette skulle 
opstå problemer, vil vi gerne være de første, der får besked herom. I henhold til 

adotmob partners uid uuid  Maksimum 1 år 3rd party anonym analytics 

     

     

     

     

     



databeskyttelseslovgivningen har du også ret til at indgive en klage over denne behandling af 
personoplysninger til Datatilsynet. For at gøre dette kan du kontakte Datatilsynet 

Ændringer i denne politik 

Vi kan fra tid til anden ændre denne persondatapolitik. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i den 
måde, vi behandler dine personlige oplysninger på eller i persondatapolitik, vil vi gøre det klart på 
VEEPEE NORTH’s hjemmeside eller tjenester eller på andre måder som f.eks. via e-mail, så du kan 
gennemgå ændringerne før du fortsætter med at bruge VEEPEE NORTH. 

Denne side blev senest opdateret den 24 Juni 2019. 

 


