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12/2020 

Indledning 

Nedenfor kan du læse om køb af licens via Bowlingportalen.dk, samt finde svar på ofte stillede 
spørgsmål blandt andet om sikkerhed og gebyrer. 

Handel på dette site sker hos: 
CVR-nummer: 33 79 92 17 
Danmarks Bowling Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon: 43 26 29 12 
Mail: klubservice@bowlingsport.dk 

Priser 
Alle priser er i danske kroner (DKK). Danmarks Bowling Forbund er en foreningen, priserne er derfor 
ikke tillagt moms. 

Administrationsgebyr 
Ved køb af licens via Bowlingportalen.dk tillægges ikke administrationsomkostninger. 

Betalingsmidler 
Følgende betalingsmidler accepteres på Bowlingportalen.dk: 

• Visa Dankort, Dankort, eDankort 

• MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V Pay og JCB 

Når du betaler med kort, skal du indtaste dit kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Ved betaling 
med kort fremgår beløbet af det næste kontoudtog fra kortudsteder. På nøjagtig samme måde, som 
når du ellers anvender dit kort.  

Net-betaling & sikkerhed 
Danmarks Bowling Forbund anvender betalingssystemet Quick Pay, der er godkendt af Nets. Køb af 
ydelser via Internettet er serviceret af Nets og er derfor sikkert. Alle kort-data sendes krypteret 
direkte til Nets og lagres af sikkerhedsmæssige grunde ikke hos Danmarks Bowling Forbund. 
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Fortrolighed 
Vi opbevarer dine data sikkert. Du kan jf. persondataloven få fuld indsigt i dine oplysninger. Vi 
registrerer ikke oplysninger ved hjælp af cookies eller logfiler. Læs mere under punktet 
Persondatapolitik. 

Ingen fortrydelsesret 
Når et køb af licens er godkendt, er der ingen fortrydelsesret. De købte licenser udstedes med det 
samme og er gyldige for den periode licensen/licenserne er købt for.  

Kvittering 
Straks efter du har betalt online, modtager du en kvittering via e-mail. Kvitteringen indeholder 
blandet andet et kvitteringsnummer, navn og adresse på betaleren. Quick Pay transaktionsnummer 
samt en oversigt over det/de købte licens/licenser. 

Kvitteringen er det sidste trin i licenskøbet og vi anbefaler, at du gemmer den. 

Levering 
Der ingen fysisk levering af licens- og/eller medlemskort.  

Forbehold 
Danmarks Bowling Forbund tager forbehold for blandet andet trykfejl, gebyrstørrelser, pris- og 
afgiftsændringer.  

Ansvarsfraskrivelse 
Danmarks Bowling Forbund er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til 
Bowlingportalen.dk, nedbrud i strømforsyningen eller internetforbindelse, hærværk på systemet 
(både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold 
og omstændigheder, som er uden for vores kontrol. 

Persondatapolitik 
Når du bruger Bowlingportalen.dk til køb af licens benyttes dine brugerprofil-oplysninger: Navn, 
adresse, telefonnummer, og e-mail. Disse oplysninger skal vi bruge for at kunne behandle licenskøb 
og for at kunne kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt. 

Når du har gennemført dit licenskøb, for du tilsendte en kvittering på den e-mailadresse, som du 
har angivet på din brugerprofil. Hvis der opstår spørgsmål efter dit licenskøb, vil vi kontakte dig via 
de angivne oplysninger på din brugerprofil. Du har altid mulighed for at afbryde dit licenskøb, hvis 
du ikke vil aflevere de oplysninger, som vi beder om at få. 

Dataansvarlig 
CVR-nummer: 33 79 92 17 
Danmarks Bowling Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon: 43 26 2912 
Mail: klubservice@bowlingsport.dk 
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Opbevaring af personlige oplysninger 
Vi opbevarer kun navne, adresser og e-mailadresser samt oplysninger om licenskøb. Alle oplysninger 
lagres i Bowlingportalen, som er beskyttet. Vi benytter ikke de registrerede oplysninger til andet end 
licenskøb. Disse oplysninger bliver ikke solgt eller på anden måde videregivet til tredjepart, og du 
bliver ikke kontaktet om andet end licenskøb.  


