Oplysningspligt og Persondatapolitik
for Skærbæk Eksport ApS
Indledning
Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s
Databeskyttelsesforordning (”GDPR” – 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som
begge er trådt i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato er behandlingen reguleret i den
tidligere danske persondatalov.

Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Skærbæk Eksport ApS
CVR-nummer: 31 85 20 64
Læssevej 3
6780 Skærbæk
E-mail: mail@skbm.dk
telefonnr.: 74 75 14 59 / 20 83 64 35

Formål og Behandlingsgrundlag
Vi indsamler og anvender dine personoplysninger i forbindelse med servicevirksomhed, hvor
dine dyr kontrolleres af dyrlæger og læsses om til videre transport til Europa og tredjelande. Vi
samarbejder med Handelsmænd, vognmænd, Dyrlæger og Fødevarestyrelsen.
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor, baseret på følgende grundlag:
•
•

•

Behandlingsgrundlag om LOV:
o For at kunne overholde gældende lovgivning – fx Bogføringsloven
Behandlingsgrundlag om NØDVENDIGHED:
o For at kunne overholde og opfylde en aftale eller en kontrakt med kunde eller
leverandør
o For at kunne dokumentere dyrevelfærd til registret person, i forbindelse med
dyrlægebesøg, inden der er videresalg.
Behandlingsgrundlag om SAMTYKKE:
o For at kunne lægge billeder op på Hjemmeside og Facebook

Kategorier af personoplysninger
Vi indsamler og anvender følgende almindelige personoplysninger i forbindelse med kontrol og
omlæsning:
•

Navn, adresse, e-mail, cvr-nr., telefonnr., GPS-oplysninger, ordrehistorik,
biloplysninger, kundenummer, mm.

Opbevaring af personoplysninger
De personoplysninger som vi indsamler i forbindelse med vores samarbejde, bliver opbevaret
fysisk og elektronisk.
Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt
behov, som har lovlig adgang til din personoplysninger.
Dine personoplysninger opbevares i henhold til gældende lovgivning og så længe det er
nødvendigt for at opfylde formål.
Ved ophør af vores samarbejde, tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal
slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter
samarbejdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang.
Når et samtykke trækkes tilbage, bliver persondata slettet.
Fysiske dokumenter med persondata, som ikke kræver noget formål mere, makuleres løbende.

Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal, vi som
dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
•

•

•

•

•

•

Retten til berigtigelse
o Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden
unødig forsinkelse. Vi opfordrer til at der rettes skriftlig henvendelse, så
oplysningerne kan blive korrigeret.
Retten til sletning
o Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet uden unødig
forsinkelse, fx hvis vore samarbejde ophører, dog skal overholdelse af gældende
lovgivning – fx Bogføringsloven opretholdes.
Retten til begrænsning
o Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine
personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de
oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
Retten til dataportabilitet
o Du har ret til i et struktureret, og almindelig anvendt og maskinlæsbart format
at få personoplysninger om dig selv udleveret eller overført til anden
dataansvarlig.
Retten til indsigelse
o Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til
behandlingen, der går forud for dine interesser og rettigheder, eller behandling
er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Retten til indsigt
o Du er til enhver tid berettiget til at anmode om oplysninger om blandt andet,
hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener,
hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der måtte
være, samt oplysning om hvorfra personoplysningerne stammer.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at
tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for
lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert,
at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver
imødekommet – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med
behandlingsaktiviteterne.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, ved at rette henvendelse på e-mail: mail@skbm.dk

Samtykke
Som tidligere nævnt, så anvender vi behandlingsgrundlag om samtykke, i forbindelse med
billeder som anvendes til vores Hjemmeside eller til vores Facebook profil.
Et samtykke skal være frivilligt, specifikt, informerende og med utvetydigt viljetilkendegivelse,
for at blive behandlet. Et samtykke kan både være skriftligt og mundtligt.

Klagevejledning
Du har til enhver tid ret til at indgive klage over behandlingen af dine personoplysninger. Du
kan henvende dig til den Dataansvarlige – Skærbæk Eksport ApS, ved at sende en mail på
mail@skbm.dk. Du kan også rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300
København K, ved at sende en mail på dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00
eller ved at kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Videregivelse af dine personlige oplysninger
Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart. Tredjeparten kan være vores Revisor
som fx bistår os med håndtering af vores bogføring og reviderer vores årsregnskab eller det
kan være vores IT-leverandør som bistår med fx netværk og hosting af hjemmeside.

Afslutning
Det er ikke nyt for os at passe godt på dine persondata. Men med ny EU-lovgivning i form af
persondataforordningen fra den 25. maj 2018, så er kravene blevet skærpet. Vi skal nu kunne
dokumentere, hvordan vi behandler og passer på dine personoplysninger.
Hvis du frasiger dig dette, kan vi desværre ikke overholde den aftale vi har indgået, og må
derfor stoppe samarbejdet.
Oplysningspligten er sidst opdateret den 19. juni 2019

Med venlig hilsen

Per Sørensen_________
Skærbæk Eksport ApS

