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EKSTERN PERSONDATAPOLITIK 
Pr. 18.12.2018 

 
Introduktion 
Denne persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler 
dem, og hvad vi anvender dem til. Efter EU’s databeskyttelsesforordning skal vi nemlig give dig en række 
oplysninger når vi behandler oplysninger om dig. Dette gælder, uanset om du eksempelvis er privatperson 
og modtager varer vi transporterer til dig, du arbejder i en privat virksomhed der er kunde hos os, eller hos 
en offentlig myndighed vi har en relation til.  
 
Kontakt 
Visti Christensen Vognmandsforretning er ansvarlig for de persondata der opbevares i virksomheden. Visti 
Christensen P/S’ kontaktoplysninger følger her: 
 
Visti Christensen P/S 
Østermarksvej 17 
DK-6580 Vamdrup 
Tlf. +45 86 87 21 66 
CVR-nr.: 12 63 44 04 
 
Skulle du ønske yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Jeanette Lynel, på 
telefonnummer 87573376 eller mail jl@vistic.dk. 
 
Hvorfor opbevarer vi persondata, og hvad bruger vi dem til? 
Nedenfor beskrives de forskellige formål med at behandle dine persondata, hvilke data vi behandler, hvor 
vi modtager data fra, hvem vi deler oplysningerne med og hvornår vi sletter dem. 
 
Hvilket formål har vi med at behandle persondata: 
Dine personoplysninger vil primært blive registreret for, at vi kan 

1. besvare henvendelser fra dig 
2. kommunikere med ansatte hos vores samarbejdspartnere, herunder kunder, leverandører, 

offentlige myndigheder m.fl. 
3. levere varer til såvel privatpersoner som virksomheder 

 
Alt efter formål, registrerer vi en eller flere af følgende persondata: 

1. Navn 
2. Telefonnumre 
3. E-mailadresse 
4. Postadresse 
5. Ansættelsessted 
6. Stillingsbetegnelse 

 

Hvor har vi dine personoplysningerne fra: 
I de ordre vi modtager fra vores kunder, hvor dine kontaktoplysninger kan være oplyst fordi du enten har 
bestilt nogle varer der skal leveres til dig privat – eller du er kontaktperson i den virksomhed vi skal levere 
varer til. 

1. Fra dig, når du henvender dig til os, og selv oplyser persondata i en mail, et brev eller en 
telefonsamtale. 
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2. Fra din arbejdsgiver, såfremt du er en af vores kontaktpersoner i vores samarbejde med den 
virksomhed du arbejder i. 

3. Fra Kraks eller andre tilsvarende offentlige opslagsværker. 
 
Dataansvar 
Vi er dataansvarlig for følgende persondata: 

1. Data vi modtager direkte fra dig 
2. Data vi modtager direkte fra din arbejdsgiver 
3. Data vi selv indsamler fra eksempelvis Krak 

 
Databehandler 
Vi er, på vegne af vore kunder, databehandler for følgende persondata: 

1. Data vi modtager fra vore kunder, der gør det muligt at transportere varer til dig 
 
Videregivelse af dine personoplysninger 
Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din 
henvendelse eller ordre, eller hvis du har givet aktivt samtykke. 
 
Eksempelvis er det nødvendigt for os, at anvende en række forskellige it-systemer for at leverer varer og 
besvare henvendelser m.v. Dermed vil dine personlige oplysninger blive behandlet i it-systemer der er 
stillet til rådighed af andre virksomheder (vore databehandlere). Deres behandling er baseret på vores 
instrukser og i overensstemmelse med vores persondatapolitik. 
 
Sikkerhed omkring dine data 
Vi gør os umage for, at beskytte de personoplysninger vi behandler mod uautoriseret adgang, ændring, 
offentliggørelse eller ødelæggelse. Vi har derfor implementeret en række organisatoriske og tekniske 
foranstaltninger for at beskytte de data vi behandler hos Visti Christensen P/S.  
 
Skulle der ske brud på persondatasikkerheden vil vi uden unødig forsinkelse underrette de berørte 
registrerede personer. 
 
Sletning 
Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) persondata så snart de ikke har nogen relevans. Nogen data 
vil derfor kunne slettes efter relativt kort tid, og andre vil først kunne slettes efter 5 år af hensyn til 
bogføringsloven. 
 
Dine rettigheder 
EU’s Persondataforordning giver enkeltpersoner en række rettigheder overfor de virksomheder og 
myndigheder, der behandler deres persondata. 
 

• Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger.  
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.  
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.  
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.  
• Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.  
• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.  
• Retten til at flytte dine personoplysninger. 

 
Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside. 
  

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/
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I visse situationer giver lovgivningen os ret til at afvise en anmodning om eksempelvis indsigt. Det kan vi 
blandt andet gøre hvis det kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system 
eller ændre en eksisterende praksis væsentligt) eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. 
anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).  
 
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores ansvarlige på området. 
Kontaktinformationerne finder du ovenfor. 
 
Klage 
Hvis du er bekymret over – eller utilfreds med - den måde vi behandler dine persondata, er du velkommen 
til at henvende dig til vores ansvarlige for området. Kontaktinformationerne finder du ovenfor. 
 
Du kan til enhver tid vælge at gå videre med en klage til Datatilsynet. Du finder kontaktinformationer på 
deres hjemmeside www.datatilsynet.dk. 
 
 

 

Med venlig hilsen 
 

Visti Christensen Vognmandsforretning 

http://www.datatilsynet.dk/

