
 

 

                     Nyborg, oktober 2020 

Persondatapolitik - sådan behandler vi dine data   

 

Hos Standesign A/S behandler vi dine data med respekt, med fuld gennemsigtighed for dig og naturligvis i 

henhold til persondataforordningen. Her kan du læse, hvilke data vi behandler, hvordan vi behandler dem, og 

hvad dine rettigheder er. 

 

Vores løfte om beskyttelse af dine personoplysninger: 

 

• Vi vil holde dine personoplysninger sikre og anonyme 

• Vi vil Ikke sælge dine oplysninger til 3. parter 

• Vi vil give dig mulighed for, til enhver tid, at få slettet dine oplysninger i vores system, hvis de 

ikke længere er relevante for vores samhandel. 

 

Vi lægger stor vægt på at beskytte og respektere dit privatliv. Denne politik (sammen med vores 

brugsbetingelser og eventuelle andre dokumenter, der henvises til) danner grundlag for vores behandling af 

alle personoplysninger, vi indsamler fra dig, eller som du afgiver til os. 

 

Hvis du er kunde eller leverandør, har vi allerede begrænsede oplysninger om dig eller dit personale, som 

f.eks.navne og efternavne, kontaktoplysninger, adresser, betalingsoplysninger osv. Vedligeholdelse og 

behandling af de pågældende personoplysninger er påkrævet for fremtidig handel mellem Standesign A/S og 

dig. 

 

Ved fortsat at handle med Standesign A/S eller ved at levere personoplysninger til os, accepterer du 

samtidig, at oplysningerne indsamles, overføres, lagres, opbevares og/eller behandles som anført ovenfor. Vi 

træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert og i 

overensstemmelse med denne politik om databeskyttelse. 

 

Ud over de personoplysninger, som er nævnt i denne politik, indsamler vi kun personoplysninger fra dig, hvis 

du selv vælger at afgive dem til os. 

 

Hvilke oplysninger gemmer vi: 

Hvis du er eksisterende kunde, kan vi kontakte dig pr. e-mail, telefon, trykte medier eller på anden måde for 

atgive dig oplysninger om varer og ydelser, der minder om dem, vi tidligere har solgt til dig.  

 

Standesign A/S deler ikke deres kunders eller leverandørers og/eller deres personales personoplysninger 

med nogen tredjepart for så vidt angår de pågældende tredjeparters markedsføring.  

 

Vi kan indsamle, behandle, opbevare og lagre nogle af (eller alle) følgende personligt identificerbare 

oplysninger 

om dig: 

 

• Navn på kontaktperson (for- og efternavn) 

• Virksomhedsnavn, registreringsnummer og skattemæssige numre 

• Postadresse og/eller fysisk adresse 

• Betalingsoplysninger 

• Telefonnummer(numre) på kontaktperson 

• E-mailadresse(r) på kontaktperson 

• Navn(e) på kontaktperson(er) 

 



 

 

 

 

Hvornår gemmer vi oplysninger: 

Eksempler på tilfælde, hvor disse oplysninger kan blive indsamlet, behandlet, opbevaret eller lagret, er, når 

du: 

 

• Handler med os, herunder anmodning om tilbud, priser osv. I de pågældende tilfælde er 

indsamlingen af personlige oplysninger muligvis også nødvendig for færdiggørelse af 

handelsaftalen 

• Kontakter os, da det er muligt, at vi fører register over korrespondancen. 

• Udfylder spørgeskemaer, som vi bruger til undersøgelsesformål eller med henblik på at forbedre 

vores ydelser. Du er dog ikke forpligtet til at besvare dem. 

• Er leverandør til os 

 

 

De oplysninger, vi har om dig, kan vi bruge til følgende formål: 

• At opfylde vores forpligtelser i henhold til eventuelle kontrakter, ordrer eller aftaler som er 

indgået mellem dig og os. 

• At efterleve eventuelle retlige og/eller lovbestemte forpligtelser i form af relevante nationale 

love. 

• At sikre, at indhold på vores website præsenteres for dig og på din computer på den mest 

effektive måde. 

• At levere de oplysninger, produkter og ydelser, du anmoder om, eller som vi mener er i din 

interesse, hvis du har givet dit samtykke til, at vi må kontakte dig vedrørende dette formål. 

• At oplyse dig om ændringer i vores ydelser. 

 

 

Dine rettigheder: 

 

Du kan altid henvende dig til Standesign A/S og få at vide, hvilke oplysninger vi har indsamlet om dig, hvor vi 

har dem fra, og hvad du kan forvente, at vi bruger dem til. Du kan også få viden om, hvem der modtager 

dine data, og hvilke underleverandører vi samarbejder med, og som derfor er databehandlere og kan se dine 

data. 

 

 

Ønsker du at få rettet dine oplysninger, eller vil du have dem slettet, skal du henvende dig til Standesign 

A/S. Vi vil herefter indgå i dialog med dig omkring dit ønske, så vi sikrer, at du bliver hjulpet bedst muligt, og 

at vi fortsat kan leve op til den danske lovgivning. Herefter vil vi slette dine data hurtigst muligt, når 

betingelserne er på plads. 

 

 

 

 

/Standesign A/S 

 

 


