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•Bambora online betaling

•Persondataforordningen



Bambora
online betalings system



• Kontaktoplysninger: CVR, telefonnummer og e-mail skal være synligt.

• Kortlogoer for Visa og MasterCard skal være synlige - -
http://tech.epay.dk/da/toolbox og der skal stå, at man kan betale med Visa og 
MasterCard.

• Betalingsvilkår: Hvornår trækkes beløbet fra kundens konto?

• Fortrydelsesret: Hvor længe kan kunden fortryde sit køb?

• Reklamationsret: Hvordan kan kunde reklamere og hvor lang tid efter 
modtagelse af varen?

• Fortrolighedspolitik: Beskrivelse af hvordan kundens personlige data opbevares og 
håndteres.

• Der skal være en check-box hvor handelsbetingelser og vilkår bekræftes  aktivt af 
kunden, før de gennemfører bestillingen.

• Vi skal være i stand til at tilgå hjemmesiden, og gennemføre et test-køb.

• Underskrift: Husk at aftalen skal underskrives jf. jeres tegningsregel på virk.dk 
eller jeres vedtægter (vedtægter skal vedlægges, såfremt virksomhedstypen er en 
forening, offentlig institution e.l.)



Persondataforordningen
2018



Persondata

Eksempler på persondata Eksempler på personfølsomme data:

• Almindelige persondata (f.eks. navn, adresse og e-mail)
• Fortrolige persondata (f.eks. cpr-nummer, økonomiske 

forhold og billeder)
• Følsomme persondata (f.eks. race/etnicitet, straffeattest og 

biometriske oplysninger)



1. Beskriv hvordan i beskytter jeres personoplysninger i foreningen og i 
praksis har implementeret pkt. 2-12

2. Adgang til oplysningerne skal begrænses til personer, der har et sagligt 
behov for adgang til oplysningerne. Det skal være så få personer som 
muligt

3. Personer, der håndterer personoplysninger, skal have instruktion og 
oplæring i, hvad de må gøre med oplysningerne, og hvordan de skal 
beskytte oplysningerne

4. Personoplysninger på papir – f.eks. i kartoteker og ringbind – skal 
opbevares aflåst, når de ikke er i brug

Når dokumenter (papirer, kartotekskort mv.) med personoplysninger skal 
smides ud, skal der anvendes makulering eller anden foranstaltning, der 
forhindrer, at uvedkommende kan få adgang til oplysningerne

Minimumskrav



5. Der skal anvendes adgangskode for at få adgang til pc'er og andet 
elektroniks udstyr med personoplysninger. Kun de personer, der skal have 
adgang, må få kode

6. De personer, der har adgangskode, må ikke overlade koden til andre eller 
lade den ligge, så andre kan se den

7. Kontrol af tildelte koder skal foretages mindst en gang hvert halve år

8. Det skal registres, hvis der er forgæves forsøg på at få adgang til it-
systemet med følsomme personoplysninger. Hvis der registreres et 
nærmere fastsat antal på hinanden følgende afviste adgangsforsøg, skal 
der blokeres for yderligere forsøg

9. Hvis følsomme personoplysninger og personnumre sendes med e-mail 
anbefaler Datatilsynet kryptering

Minimumskrav



Minimumskrav

10.Der er udtrykkeligt krav om kryptering, hvis man overfører følsomme 
oplysninger eller personnumre via hjemmesider

11.I forbindelse med reparation og service af dataudstyr, der indeholder   
personoplysninger, og når datamedier skal sælges eller kasseres, skal der 
træffes de fornødne foranstaltninger, så oplysninger ikke kan komme til 
udvekommendes kendskab

12.Ved brug af en ekstern databehandler til håndtering af oplysninger, skal 
persondatolovens §42 om skriftlig databehandleraftale mv. følges. Det 
gælder eksempelvis, når der anvendes et eksternt dokumentarkiv på 
internettet






