
Betingelser 
1. Indledning/ Generelt 
Disse handelsbetingelser gælder for indmeldelse i Tarmkræftforeningen, CVR-nr. 35266976 tlf.nr. 
40318418. Ivar Hvitfeldts Gade 2, 3. 8200 Aarhus V (herefter kaldet ”Tarmkræftforeningen”). 
Vi anbefaler, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du melder dig ind. 
 
Hvis ikke andet er nævnt, er medlemskabet løbende, dvs. at det automatisk fortsætter til gældende 
medlemspris, indtil det opsiges. Gældende medlemspriser kan ses på www.cancer.dk/tarmkræftforeningen. 
Medlemskabet er gældende for kalenderåret hvori du indmeldes. 
 
Du skal være over 18 år for at være medlem. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller 
værges samtykke. 
 
Du er ansvarlig for, at de personoplysninger, du indtaster som led i din indmeldelse, er korrekte, idet vi ikke 
efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger. 
 
2. Betaling og kvittering 
På www.cancer.dk/tarmkraeftforeningen kan du benytte følgende betalingskort: 
– VISA/Dankort 
– VISA Electron 
– Mastercard 
– Mastercard Debit 
 
Der opkræves ikke kortafgift. 
 
Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. De oplysninger, du indtaster ved 
brug af betalingskort, sendes direkte til Nets i krypteret form, dvs. det kun er Nets, som kan læse disse 
oplysninger. Tarmkræftforeningen har ikke adgang til oplysningerne. 
 
Når du melder dig ind i Tarmkræftforeningen, sender vi en kvittering til dig via e-mail med en bekræftelse 
på betaling af medlemskabet. Endelig aftale mellem dig og Tarmkræftforeningen er først indgået, når vi har 
sendt dig en bekræftelse pr. mail. 
 
3. Sikkerhed 
Alle betalinger på foregår gennem en sikker forbindelse, der er godkendt og kontrolleret af Nets. Alle 
indtastede bankoplysninger er krypterede, og det er kun Nets, der kan læse informationerne. 
Tarmkræftforeningen har ingen rettigheder hertil. 
 
Når du har godkendt dit medlemskab og betalt med betalingskort, kan der også kun hæves det beløb på din 
konto, som du har godkendt. 
 
Vi indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med persondataloven. 
 
4. Ændring til medlemskab 
Har du ændringer til dit medlemskab, f.eks. adresseændringer, ny e-mail eller telefonnumre med mere, 
gøres det ved henvendelse til foreningens kasserer. Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at oplyse 
adresseændringer, da vi ikke automatisk får besked herom. 
 
5. Opsigelse 
Dit medlemskab følger kalenderåret. Ønsker du at opsige dit medlemskab, kan du gøre det via henvendelse 

http://www.cancer.dk/tarmkraeftforeningen


til foreningens kasserer. 
 
Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse af medlemskab og fritager dig ikke for betaling. 
 
6. Fortrydelsesret 
Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17.  
 
Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, du har modtaget din kvittering for medlemskab. 
Udløber fristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til 
den følgende hverdag. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen underrette 
os om, at du har fortrudt aftalen.  
 
Du skal give denne underretning telefonisk til foreningens kasserer inden fristens udløb. 
 
 
Cookie-  og privatlivspolitik 
 
Introduktion 
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre 
vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der 
indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. 
Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har 
adgang til dem. 
 
Cookies 
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med 
det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke 
indeholde skadelig kode som f.eks. virus. 
 
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. 
 
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde 
hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke 
kan få adgang til. 
 
 
Personoplysninger  
 
Generelt 
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du 
benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved 
alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller 
undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via 
websitet. 
 
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger 
om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du 
klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster 
informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. 
Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb. 
 
 



Sikkerhed 
Vi har truffet 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. 
 
Formål 
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst 
sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, 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 og indhold. 
 
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. 
 
Videregivelse af oplysninger 
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, 
køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se 
hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. 
Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering. 
 
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler 
udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. 
 
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. 
Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig 
beskyttelse. 
 
Indsigt og klager 
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 har du ret til at de 
bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til Tarmkræftforeningen. Hvis du vil klage over 
vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. 
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