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1. Indledning 

Junckerhaven skal efterleve krav om at beskytte vore kunders, leverandørers, samarbejdspartneres 

og medarbejderes personlige oplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og 

databeskyttelsesforordningen.  

2. Hvem er ansvarlige for dine oplysninger? 

Junckerhaven er ansvarlig for de personoplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige 

oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse. 

Dataansvarlig: 

Junckerhaven ApS 

Smedebakken 3 

4330 Hvalsø 

Tlf.: 46 49 61 03 

junckerhaven@gmail.com 

3. Hvad bruges dine oplysninger til? 

Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger, for at kunne samarbejde med vore kunder. Vi 

indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan opfylde forpligtelserne i indgåede 

kundeaftaler. Vi henstiller til vore kunder kun at meddele os nødvendige personlysninger, der kræves 

for at udføre vores arbejde.  

Typiske oplysninger, der indsamles 

Vi indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse 

på kunder. Disse oplysninger er givet af kunden selv. 

Formål med indsamlingen af oplysningerne 

Personoplysningerne behandles for at kunne opfylde vore kundeaftaler, herunder: 

 

- levere aftalte ydelser 

- I forbindelse med eventuelt opstående retskrav 

- I forbindelse med interne forretningsgange, herunder bekræftelse af identitet og forebyggelse 

af bedrageri  

4. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger? 

Vi behandler altid personoplysninger baseret på et lovligt grundlag. Dine personoplysninger kan blive 

behandlet på følgende grundlag: 

 

- Udtrykkeligt samtykke 

- Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt 

- Behandlingen er nødvendig for at opfylde retslige krav, herunder opbevaring af 

transaktionsoplysninger jf. Bogføringsloven 
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5.  Hvem deler vi dine oplysninger med? 

Vi deler personoplysninger med databehandlere, når det er nødvendigt af hensyn til administrative 

formål, hvoraf der er indgået databehandleraftaler, herunder: 

- Dropbox  

- SR Revision A/S 

- E-conomic A/S 

- DanaWeb A/S 

6. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? 

Junckerhaven opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til at opfylde 

formålene med behandlingen af personoplysningerne.  

Transaktionsoplysninger gemmes i 5 år som følge af Bogføringsloven. 

7. Administration af leverandører m.fl. 

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vore leverandører og samarbejdspartnere, 

herunder om disses medarbejdere.  

Typiske oplysninger, der indsamles 

Vi indsamler kun kontaktoplysninger og øvrige almene oplysninger.  

Vi behandler oplysningerne til brug for håndtering af aftaler, modtagelse af varer og tjenesteydelser 

fra vores leverandører og andre, herunder eventuelt i forbindelse med vore ydelser til vore kunder.  

Vores grundlag er at opfylde aftaler, som vi er part i. 

8. Hjemmeside 

Når du besøger vores hjemmeside, udveksler din internetbrowser informationer med vores servere, 

og den måde efterlader du elektroniske spor. Læs mere om vores cookiepolitik på hjemmesiden. 

9. Registreredes rettigheder 

Som registreret har du nogle rettigheder, som vi skal imødekomme.  

Dine rettigheder: 

- Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger 

- Sletning af dine oplysninger 

- Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet 

til Junckerhaven i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format 

- Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke 

lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning 

- Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering 

- Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger 

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte Junckerhaven på 

kontaktoplysningerne under pkt. 11. 
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10. Klage 

Kontaktoplysningerne under pkt. 11 kan tillige anvendes, hvis du ønsker at klage over os. Vi vil 

behandle din klage og besvare den hurtigst muligt.  

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger eller 

manglende overholdelse af dine rettigheder. Datatilsynet kan kontaktes via deres hjemmeside: 

www.datatilsynet.dk. 

11. Kontaktoplysninger 

Vores dataansvarlige er: 

Kontaktperson: Lars Juncker 

Telefon: 46 49 61 03  

Mail: junckerhaven@gmail.com 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dig af dine rettigheder. 

12. Opdatering af denne politik 

Fra tid til anden vil det være nødvendigt at opdatere denne politik.  

Den til enhver tid gældende politik kan findes på vores hjemmeside. Denne politik er gældende fra 

25. maj 2018.  

http://www.datatilsynet.dk/

