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Persondatapolitik  

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Give Stål ApS  er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om 

dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

 

Give Stål ApS 

 

Bæksgårdvej 18, 7323 Give  

 

CVR-nr.: 34230196 

 

Telefon: 40972556 

 

E-mailadresse: sf@givestaal.com 

 
 
Generelt om oplysninger  
I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Give Stål ApS  behandler persondata  
og cookies.  
 
Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk 
person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og 
købshistorik.  
 
En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på Give Stål ApS ’s 
hjemmeside. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men 
giver os ikke information om, hvem du er.  
 
Hvilke persondata modtager Give Stål ApS  ?  
Give Stål ApS  registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, 
herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.  
 
Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. 
betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik.  
 
Når du færdes på Give Stål ApS ´s hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din 
browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.  
 
Ønsker du ikke at Give Stål ApS  behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller 
ydelser hos os.  
 
Hvad bruges personoplysningerne til?  
 
Give Stål ApS  bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig.  
 
Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som 
bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.  
 
Give Stål ApS behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser 
overfor dig som kontraktpart.  
 



Give Stål ApS     Version 1 af 1 – maj 2018 
 

2 
 

 
Hvem videregiver Give Stål ApS personoplysninger til?  
 
De personoplysninger, du afgiver til Give Stål ApS  som led i en kontrakt eller købsaftale, bruger vi 
til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af 
aftalen med dig.  
 
I enkelte tilfælde kan der ske en overførsel af persondata til vores leverandører, således at de er i 
stand til at levere varer med dig som reference. Ydermere vil du, hvis relevant, fremgå som 
reference af fakturaen fra Give Stål ApS . 
 
Vores data opbevares og beskyttes i en netløsning og der forefindes en Databehandleraftale.  
Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.  
 
Hvordan beskyttes dine data?  
Give Stål ApS  er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Give Stål ApS træffer 
sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller 
forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt 
behandles i strid med loven.  
 

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når 

vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk 

fem år efter ophørt medlemskab eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller services. 

 

 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

oplysninger om dig. 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 

oplysninger. 

 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 

almindelige generelle sletning indtræffer. 

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret 

til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra 

opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende 

eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine 

personoplysninger. 

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
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Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt 

anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig 

til en anden uden hindring. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 

som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 

dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

Dokumentoplysning 

Dette er version 1 af Give Stål ApS ’s persondatapolitik skrevet 24. maj 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


