
 
 
Databehandleraftale/persondatapolitik for Escape Game Odense 
 
Dataansvar. 
Din databeskyttelse er vigtig for os og vi har vedtaget denne privatlivspolitik, så du kan se hvordan vi 
behandler dine data. 
 
Escape Game Odense er dataansvarlig og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med 
lovgivningen. 
 
Kontaktoplysninger. 
Kontaktperson: Inger Juhl 
Adresse: Gråbrødre plads 4, 4.sal, 5000 Odense C 
CVR: 37 33 56 06 
Tlf: 3011 5394 
Mail: info@escapegameodense.dk 
Hjemmeside: www.escapegameodense.dk 
 
Information omkring indsamling af persondata når du booker et spil hos os. 
Når du booker et spil hos os, vil du blive bedt om at oplyse: Navn, adresse, mobilnummer og email. Vi 
indsamler disse data om dig, af hensyn til lovgivningen (Skat) og for at kunne sende dig en ordrebekræftelse 
på email og en påmindelse omkring tidspunktet 24 timer før afholdelse. Dit mobilnummer bruger vi kun i 
tilfælde af, at vi får brug for at kontakte dig i forbindelse med spillet.  
 
Persondata og markedsføring. 
Vi videregiver ikke dine persondata til andre formål og bruger dem altså heller ikke til markedsføring. Skulle 
vi ønske at bruge dine data til markedsføring, vil vi bede om dit udtrykkelige skriftlige samtykke til dette 
specifikke formål. 
 
Brug af cookies 
Vi bruger ikke cookies. 
 
Sletning af data. 
Vi opbevarer dine data i 5 år af hensyn til regnskab og indberetning til SKAT. Derefter vil dine data blive 
slettet. Du kan til en hver tid rette henvendelse til os og bede om at visse data (mobilnummer og email 
adresse) slettes før den tid. Vi kan dog ikke tidligere end efter 5 år slette data (navn og adresse), som vi 
lovgivningsmæssigt er forpligtiget til at opbevare i 5 år. 
 
Samarbejdspartnere.  
Vi har følgende samarbejdspartnere (databehandlere) i forbindelse med din booking på vores hjemmeside: 
 
I forbindelse med on-line booking vil en ny side med en booking kalender blive åbnet. Denne kalender er 
udarbejdet af Supersaas. Det er Supersaas som er ansvarlig for datasikkerheden i kalenderen og man kan 
læse om deres regler for overholdelse af datasikkerheden her: 
https://www.supersaas.dk/info/online_kalender_bookingsystem_fortrolighed 
 
Når man skal betale for sin booking er det Bambora, vi anvender som samarbejdspartner. Det er Bambora, 
der har ansvaret for overholdelse af datasikkerheden i forbindelse med betalingen og man kan læse om dette 
her:  
http://www.epay.dk/sikkerhed/pci-certificeret-betalingssystem.asp 
 
       Udarbejdet juni 2018 af Escape Game Odense 
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