J.nr. 06-15883

PERSONDATAPOLITIK
1. Generelt
Denne redegørelse har til formål at oplyse dig om vores persondatapolitik. Du kan bl.a. blive informeret
om omfanget og formålet med indsamlingen og behandling af personoplysninger, samt dine rettigheder i den forbindelse, herunder hvordan du kan rette henvendelse til den dataansvarlige.
Vores indsamling og behandling af personoplysningerne er inden for rammerne af databeskyttelsesloven og EU’s databeskyttelsesforordning nr. 2016/679 (også kaldet GDPR). GDPR er direkte anvendelig i
Danmark.
Persondatapolitikken er gældende for alle personoplysninger vi indsamler eller modtager fra dig.
2. Datansvarlig
Nr. Onsild Slagtehus ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at de indsamlede data behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Hvis du ønsker at kontakte os, kan du finde kontaktoplysninger under pkt. 10.
3. Databehandler
Vi har indgået databehandleraftale med vores leverandører, som behandler personoplysninger på vores vegne hvilket sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og vores egne regler og etiske standarder.
4. Generelt om personoplysninger
Personoplysninger/persondata omfatter alle former for information, som kan bruges til at identificere
en person. Typiske eksempler herpå er navn, adresse og telefonnummer. Hvis flere personoplysninger
hver for sig ikke kan identificere en person men tilsammen kan, har de stadig karakter af personoplysninger.
5. Indsamling af personoplysninger og formål
Når du handler hos os, er det en nødvendighed, at vi kan behandle dine personoplysninger for at gennemføre din ordre. Vi baserer enten behandlingen af personoplysninger på dit udtrykkelig samtykke
eller for at opfylde vores kontrakt mellem dig.
Vi indsamler følgende personoplysninger:
 Dine stamoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail). Disse oplysninger bruges til at
registrere din ordre og sikre, at ordren bliver behandlet og gennemført.
 Dine kortoplysninger hvis du gennemfører en ordre. Disse oplysninger bliver ikke opbevaret.
 Oplysninger om dine køb.
 Oplysninger om din adfærd på hjemmesiden, hvilket alene bruges til at optimere hjemmesiden
og sikre den bedste mulige brugeroplevelse.
Advokatfirmaet Kühnel P/S
Gasværksvej 24, 3., 9000 Aalborg – Skibsgade 56A, 9500 Hobro
Tlf.: 98 35 7∙9∙13 – www.advokatfirmaetkuhnel.dk – CVR: 33 86 62 91

1/3

6. Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver dine personoplysninger til udvalgte eksterne leverandører, hvilket er en nødvendighed
for at kunne udøve vores virksomhed. Disse må alene bruge informationerne til at udføre tjenester for
os.
Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt for os, at dele personoplysningerne med andre selskaber
i koncernen for at kunne yde den nødvendige kundeservice og opfylde aftalen, fx videregivelse af informationer til Nr. Onsild Slagtehus Engros ApS.
Hvis det er påkrævet, kan der være særlige tilfælde, hvor det er lovpligtigt for os at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder.
7. Sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer alene dine personoplysninger så længe, der foreligger et ifølge lovgivningen gyldigt formål, hvorfor vi ikke opbevarer personoplysninger i længere tid end nødvendigt.
Nogle personoplysninger skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. bogføringsloven. Dette er for eksempel personoplysninger til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat
og moms korrekt samt dokumentere det over for myndighederne.
8. Dine rettigheder
Det følger af persondataforordningen, at du som registeret har visse rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, og disse er:










Ret til at få forkerte personoplysninger rettet
Ret til at få indsigt i dine personoplysninger og få udleveret kopi
Ret til at få slettet dine personoplysninger
Ret til at kræve begrænsning af behandling
Ret til at gøre indsigelse imod behandling
Ret til at tilbagekalde samtykke
Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
Ret til at undgå profilering
Ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, eller ønsker at vide mere, er du velkommen til at
kontakte os, jf. afsnit 10.
Ret til at få forkerte personoplysninger rettet
Hvis du mener, at de indsamlede personoplysninger er fejlagtige, har du mulighed for at kontakte
os, hvorefter vi vil berigtige dem, så de fremstår korrekte.
Ret til at få indsigt i dine personoplysninger og få udleveret kopi
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af personoplysningerne. Som beskrevet i afsnit 5 er vores behandling af personoplysninger nødvendig for at forfølge visse formål. Du har mulighed for at blive bekendt med formålet
for behandlingen af dine personoplysninger.
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Du kan også få oplyst hvor længe, vi opbevarer dine personoplysninger, hvem vi videregiver personoplysningerne til, og hvor vi har oplysningerne fra.
Ret til at få slettet dine personoplysninger
Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine personoplysninger, som vi er i besiddelse af. Hvis ikke
vi længere har et formål med at være i besiddelse af oplysningerne, sletter vi dem hurtigst muligt
efter din anmodning. Det vil kun være, såfremt der foreligger tungtvejende grunde, at vi skulle
vælge ikke at efterkomme en anmodning om sletning fx ved mistanke om kriminalitet.
Ret til at kræve begrænsning af behandling
Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Ret til at gøre indsigelse imod behandling
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger. Dette
omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.
Ret til at tilbagekalde samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os. I de tilfælde hvor behandlingen af personoplysninger alene er baseret på samtykke, vil vi stoppe behandlingen efter tilbagekaldelsen af samtykket.
Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
Du har ret til at få oplyst, om vi videresender personoplysninger til et land uden for EU, hvilket vi
dog ikke gør.
9. Oplysninger om cookies
På vores hjemmeside gøre vi brug af cookies, for at hjemmesiden fungerer mest optimalt og sikrer dig
den bedste brugeroplevelse. Dette sikrer bl.a., at vi kan gemme din ordre i indkøbeskurven, hvis du
skulle vælge at forlade hjemmesiden og herefter vende tilbage igen. De fleste browsere er sat op til automatisk at acceptere cookies, men dette kan ændres i indstillingerne, hvor du også kan slette allerede
gemte cookies.
10. Kontaktoplysninger
Som skrevet i vores persondatapolitik er Nr. Onsild Slagtehus ApS dataansvarlig.
Klage over behandlingen af personoplysninger kan ske via henvendelse til den dataansvarlige:
Nr. Onsild Slagtehus ApS
E-mail: nr@onsildslagtehus.dk
CVR-nr.: 33056352
Adresse: Rævebakken 2
Postnummer og by: 9500 Hobro
Tlf. nr.: 98525874
Du har også mulighed for at klage til tilsynsmyndigheden, hvis du er uenig i behandlingen af dine personoplysninger eller din mulighed for at udnytte dine rettigheder. Du kan finde mere information om
kontaktmulighederne via: www.datatilsynet.dk
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