
 

 

 

 

 

 

Privatlivspolitik 

 

1. Indledning  

 

Denne Persondata- og cookiepolitik beskriver hvordan Tom Jakobsen A/S (”vi” eller ”os”) ind-

samler og i øvrigt behandler dine oplysninger i forbindelse med, at du besøger vores hjemme-

side tjtomrer.dk, eller indgår en aftale med os og i den forbindelse har afgivet oplysninger om 

dig selv. 

 

Der er både tale om oplysninger som du selv har givet ved indtastning, eller oplysninger som 

bliver indsamlet automatisk, når du besøger vores hjemmeside. 

 

Vi vil gerne tilbyde en overskuelig og brugervenlig hjemmeside med tilbud og information om 

vores virksomhed. For at kunne dette, bruger vi teknologier, der kan indsamle, analysere og 

sortere oplysninger om, hvordan du og andre brugere benytter hjemmesiden.  

 

Når de oplysninger vi indsamler kan henføres til dig (”personoplysninger”), sørger vi for at dette 

kun sker når du har givet dit samtykke dertil. Ved at benytte vores hjemmeside accepterer du 

samtidig denne Privatlivspolitik.  

 

2. Den dataansvarlige 

 

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Tom Jakobsen A/S som dataansvar-

lig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os. 

 

Navn: Tom Jakobsen A/S  

Adresse: Torngårdsvej 104, 9440 Aabybro  

CVR nr.: 29811253 

 

1462-248343-1 jsc/lks 
17.11.2022 
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E-mail: info@tjtomrer.dk  

 

3. Indsamling og behandling af personoplysninger 

 

Via vores hjemmeside og de dér tilknyttede tekniske løsninger, indsamler vi følgende kategorier 

af personoplysninger til brug for følgende angivne formål:  

 

3.1. Indgåelse og administration af aftale: 

 

Levering af ydelser i forbindelse med indgåelse af aftale. Personoplysninger anvendes med hen-

blik på at administrere aftalen. I den forbindelse behandler vi dit navn, adresse, e-mailadresse 

og telefonnummer.  

 

Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (b) (aftaleopfyl-

delse). Disse oplysninger stammer direkte fra dig eller en person, som repræsenterer dig.  

 

I det omfang det er nødvendigt og falder indenfor formålet, vil vi kunne dele oplysningerne 

med følgende kategorier af modtagere: vores leverandører og forhandlere, herunder IT-leve-

randører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, bogføringsfirmaer som vi sam-

arbejder med for at assistere vores virksomhed.  

 

Vi opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet og dokumentere 

aftaleforholdet. Oplysninger om dine køb og betaling opbevares dog altid i 5 år plus indevæ-

rende år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav. 

 

6. Overførsel til lande udenfor EU (eller EØS) 

 

Vi har som udgangspunkt ikke behov for at overføre dine personoplysninger til lande udenfor 

EU og vores eksisterende samarbejdspartnere er placeret indenfor EU-området.  
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I særlige situationer kan vi dog blive nødsaget til at overføre data til tredjelande udenfor 

EU/EØS. I sådanne situationer vil vi dog altid sikre os at der foreligger de fornødne tekniske og 

kontraktuelle garantier. 

 

7. Dine rettigheder i forhold til personoplysninger 

 

Du har følgende rettigheder: 

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysnin-

ger.  

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få be-

handlingen af dine personoplysninger begrænset. 

• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysnin-

ger til brug for direkte markedsføring.  

• 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.  

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et strukture-

ret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsy-

net. Du kan klage på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk  

 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, eller har du spørgsmål eller kommentarer til denne 

persondata- og cookiepolitik, bedes du rette henvendelse på info@tjtomrer.dk  

 

http://www.datatilsynet.dk/
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