
Ved at vælge ”Aktivér ’Kopiér Min Seneste Ordre’ til næste besøg”,  
accepterer du følgende handelsbetingelser: 

 
1) Hvilke data bliver opbevaret, hvis jeg accepterer? 

o Menu-indholdet i den ordre, du er i gang med at færdiggøre, vil blive gemt i 
vores database i 3 måneder. 

o Med ”menu-indholdet” menes der samtlige valg vedrørende mad- og 
drikkevarer (som specifikke varer, kvantitet, krydderi-niveau. m.m.) 

o INGEN PERSONLIGE DATA (dit navn, adresse, telefonnummer, etc.) bliver 
gemt på denne måde – KUN menu-indholdet. 
 

2) Hvordan kopierer jeg mine valg i menuen, næste gang jeg bestiller? 
o Menu-indholdet kan kopieres til fremtidige ordrer ved at bruge ”Kopiér Min 

Seneste Ordre?”-funktionen i Take Away-sektionen på bindia.dk. 
o Alt du skal gøre er at bruge den samme email-adresse, som da du valgte 

”Aktivér ’Kopiér Min Seneste Ordre’ til næste besøg”. 
 

3) Hvor længe kan jeg blive ved med at kopiere menuen? 
o Menu-indholdet bliver gemt i 3 måneder i vores database, medmindre den 

bliver overskrevet i mellemtiden ved valg af ”Aktivér ’Kopiér Min Seneste 
Ordre’ til næste besøg” med selvsamme email-adresse. 

o Derfor anbefaler vi at man vælger ”Aktivér ’Kopiér Min Seneste Ordre’ til 
næste besøg” ved hver ordre; så er menu-indholdet altid klar til næste ordre 
(så længe den sker inden for 3 måneder). 

o Menu-indholdet kan kopieres mange gange (ved forskellige ordrer), så længe 
som data er opbevaret (maksimum 3 måneder). 
 

4) Kan andre kopiere menu-indholdet fra min ordre? 
o Det specifikke menu-indhold er bundet op på den tilknyttede email-adresse. 

D.v.s. at hvis nogen bruger den samme email-adresse i ”Kopiér Min Seneste 
Ordre?”-funktionen i Take Away-sektionen på bindia.dk, kan vedkommende 
kopiere menu-indholdet, såfremt funktionen er tilvalgt ved den tilknyttede 
email-adresse. 

o Som skrevet i punkt 1), bliver INTET personlig data gemt i denne 
sammenhæng. Så medmindre du har en grund til at ville undgå at dit menu-
indhold kan være tilgængeligt for andre med kendskab til den pågældende 
email-adresse, bør ovenstående punkt ikke være årsag til bekymring. 
 

5) Jeg bed mærke i at mit navn/email/telefonnummer/etc. var indtastet på forhånd ved 
checkout. 

o Hvis nogen af ovenstående data er indtastet på forhånd ved checkout, 
skyldes dette dine cookie-indstillinger. 

o Dette betyder blot at disse indtastninger er gemt i den specifikt pågældende 
web-browser på den specifikt pågældende enhed (telefon, laptop, tablet, 
etc.) Dette har intet at gøre med funktionen ”Kopiér Min Seneste Ordre”. 

 


