
 
 

PERSONDATA-POLITIK 

 

Dataansvarlig 

Virksomhedens navn, CVR-nr. og kontaktoplysninger 

Skærbæk Maskinforretning  

Bent Sørensen 

Åbenråvej 17, DK-6780 Skærbæk 

CVR: 15737905 

Hjemmeside: www.skmas.dk 

Telefonnr.: +45 74751205 

Mobil: +45 40316688 

E-mail: info@skmas.dk 

 

Den dataansvarliges repræsentant samt dennes kontaktoplysninger 

Navn: Inga Arnum Pedersen 

Stilling: Bogholder/sekretær 

Mobilnr: +45 40781150 

E-mail: inga@skmas.dk 

 

 

Sådan passer vi på dine data i Skærbæk Maskinforretning 

 

Administration af kunder og samarbejdspartnere 

Vores databeskyttelsespolitik skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at Skærbæk 
Maskinforretning beskytter alle personoplysninger i overensstemmelse med betingelserne i 
Persondataforordningen. Politikken oplyser også om behandlingen og brugen af de 
registrerede personoplysninger. 

Skærbæk Maskinforretning registrerer data om dig som en nødvendig del af et 

kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.  

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. 

betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik.  

 



 
 

Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysningerne 

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer: 

a) Forretningsforbindelser, herunder kunder, leverandører og samarbejdspartnere  

b) Tidligere forretningsforbindelser 

c) Forretningsforbindelsers ledelse og kontaktpersoner 

 

Oplysninger, som behandles om de registrerede personer: 

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med: 

Personaleadministration, herunder ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn. 

Stamdata for vore kunder samt markedsføring, ordrer og salg. 

Stamdata for vore leverandører samt rekvisitioner og køb. 

Oplysninger vedrørende forretningsforbindelser, herunder deres ledelse og kontaktpersoner 
og disse personers kontaktdetaljer.  

Personoplysninger som navn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer, e-mail adresse 
opsamles for at kunne levere den ønskede service/vare til dig som kunde. Dermed kan dine 
oplysninger genbruges, når du igen handler hos os, og du undgår samtidig at modtage 
samme markedsføringsmateriale flere gange. 

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af 
markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige 
samtykke. 

 

Modtagerne af personoplysningerne: 

Modtagere som oplysninger er eller vil blive videregivet til, kan være: 

1. Offentlige myndigheder (SKAT, kommuner, regioner, synshaller mv.) 

2. Banker 

3. Leasingselskaber 

4. Forsikringsselskaber  

5. Producenter af de af Skærbæk Maskinforretning forhandlede maskiner mv.    
herunder producenter i Danmark og i EU. 

6. Importører af de af Skærbæk Maskinforretning forhandlede maskiner mv. 

7. Samarbejdspartnere, fx IT-virksomhed, advokat, revisor, etc. 

 
(Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart uden din tilladelse) 

 



 
 

De personoplysninger, du afgiver til Skærbæk Maskinforretning som led i en kontrakt, bruger 

vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er 

en del af aftalen med dig.  

Eksempelvis, hvis du i forbindelse med et varekøb hos os får en garanti fra producenten 

med i købet, vil oplysning om dit navn, adresse og dit køb tilgå vareproducenten, der 

anvender oplysningerne til at oprette garantien hos sig. Hvis du senere ønsker at gøre brug 

af garantien, vil det typisk medføre at relevante dele af dine kontaktdetaljer, købshistorik 

samt årsagen til anvendelse af garantibestemmelsen bliver overført til producenten af den 

vare, garantien angår. En del, men ikke alle, importører og producenter af vores varer er 

baseret i EU.  

Et andet eksempel er leasing. Hvis du i forbindelse med et køb hos os ønsker at afsøge 

mulighederne for leasing i stedet, kan Skærbæk Maskinforretning som et led i aftalen med 

dig videregive oplysningerne fra en foreløbig købskontrakt til det eller de leasingselskaber, 

vi samarbejder med.  

Vores data opbevares i en beskyttet løsning hos CDK GLOBAL (DENMARK) ApS. 

Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.  

Nogle af Skærbæk Maskinforretnings samarbejdspartnere kan befinde sig i et tredjeland – 
eksempelvis Australien. 

 

Sletning: 

Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for formålet.  

Oplysninger om forretningsforbindelser slettes senest 5 år efter ophør af kontraktforholdet, 
medmindre en tvist først blev afsluttet herefter. I dette tilfælde slettes oplysningerne først 5 
år efter ophør af sagen, med mindre det er relevant at gemme dem i relation til service og 
historik.  

  

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger: 

Vores computerdata/mail opbevares i en beskyttet løsning hos CDK GLOBAL (DENMARK) 

ApS. Alle pc’er hos Skærbæk Maskinforretning er låst for adgangskode. 

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som 
bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring, automatiseret virustjek samt 
log-in koder. 

Følsomme personoplysninger sendes ikke via e-mail.  

Fysisk materiale opbevares i aflåste skabe. 

 



 
 

Der tages jævnligt back up, min. hver uge, og på back up serveren er installeret automatisk 
viruscheck. Firewalls opretholdes og opdatering af programmer sker jævnligt.  

Printer/scanner/kopimaskine/fax er indstillet til at slette oplysninger straks efter brug. 

Der foretages kontrol med afviste adgangsforsøg samt blokering af uautoriseret overførsel 
af større mængder persondata fra virksomheden. 

 

Dine rettigheder: 

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog 
med visse lovbestemte undtagelser.  

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamling/videregivelse af dine personlige 
oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig 
selv, som du har givet til os. 

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har 
registreret om dig, kan du altid henvende dig til os på: 

info@skmas.dk eller kontakte os på tlf. nr. +45 74 75 12 05. 

 

 

 

Skærbæk Maskinforretning, den 23. maj 2018 

Bent Sørensen / Inga Arnum Pedersen 

mailto:info@skmas.dk

