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Persondatapolitik for 

 

 

 

 

Dataansvar 

JJ Tømrer og Snedker A/S behandler personoplysninger for at kunne udarbejde 

tilbud, udføre arbejde og fakturere arbejdet. JJ Tømrer og Snedker A/S er 

dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger: 

JJ Tømrer og Snedker A/S   JJ Tømrer og Snedker A/S 
Industriparken 33B    Sankt Hans Gade 25 

4450 Jyderup    4000 Roskilde 
CVR-nr.: 32 09 35 23    CVR-nr.: 32 09 35 23  

Tlf.: 31 31 33 05    Tlf.: 31 31 33 05 
E-mail: jj@jj-ts.dk    E-mail: jj@jj-ts.dk 
Website: wwww.jj-ts.dk   Website: www.jj-ts.dk 
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Indsamling og formål 

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne 

levere services til JJ Tømrer og Snedker A/S kunder, herunder eksempelvis for 
at kunne fremsende et tilbud, levere en ydelse, fakturere og følge op. Vi 

indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for 

at kunne opfylde vores forpligtelser. 

JJ Tømrer og Snedker A/S flg. personoplysninger om vores kunder: 

• Navn 
• Adresse 

• Telefonnummer 
• E-mail 

• Evt. tilbudsmateriale 
• Evt. foto i forbindelse med tilbud og/eller dokumentation for løbende og 

afsluttet arbejde 

 

Informationssikkerhed 

I JJ Tømrer og Snedker A/S har sikkerhed høj prioritet. Vi har fokus på, 

hvordan vi beskytter vores data.  

Vi sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl, går 

tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret samt at uvedkommende ikke får 

adgang eller kendskab til dem. 

 

Databehandleraftale 

Vi indgår databehandleraftale med leverandører, der behandler 
personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlerne lever 

op til en høj standard for informationssikkerhed. 

 

Sletning af personoplysninger 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold 
til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring 

af dem. Selv om du fx har betalt en faktura for udført arbejde, er det ikke 
tilladt for os og slette dine oplysninger før der er afsluttet 5 hele regnskabsår. 

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke 

gemmer mere end højst nødvendigt. 
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Oplysninger, som vi videregiver 

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og 

enkeltpersoner uden for JJ Tømrer og Snedker A/S. Undtagelsen er i disse 

tilfælde: 

• Med dit samtykke 

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer 

eller enkeltpersoner uden for JJ Tømrer og Snedker A/S, hvis vi har dit 

samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle 

personoplysninger. 

• Til ekstern databehandling 

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller 

andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. 

Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse 

med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og 

sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale. 

• Af juridiske årsager 

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer 

eller enkeltpersoner uden for JJ Tømrer og Snedker A/S, hvis vi i god tro 

mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne 

er nødvendig for at: 

o Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller 

retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder. 

o Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af 

potentielle overtrædelser. 

o Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod 

problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer. 

 

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og 

vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise 

generelle tendenser inden for badeværelser. 

  

Markedsføring eller kommerciel brug  

JJ Tømrer og Snedker A/S udleverer ikke personoplysninger til tredjemand 
med henblik på markedsføring eller anden kommerciel brug, medmindre du 

har givet samtykket til det. 

 

Indsigtsret 
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Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har 

registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille 
krav om dokumentation for din identitet for at sikre, at oplysninger kun 

udleveres til rette vedkommende. 

Skriv til jj@jj-ts.dk og angiv ”Indsigt i personoplysninger” som emne, hvis du 

ønsker indsigt i dine personoplysninger. 

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger 

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, 
har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, 

hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.  

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis 

du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det 
formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan 

også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i 

strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine 

personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og 

gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

 

Indsigelsesret 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine 

personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre 

med behandlingen af dine personoplysninger. 

Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger er 

en forudsætning for at kunne administrere kundeforholdet. 

  

Klager 

Klager over JJ Tømrer og Snedker A/S behandling af personoplysninger skal 

rettes til: 

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5 
1300 København K 

Tlf.: 3319 3200 

E-mail: dt@datatilsynet.dk 
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