
Persondatapolitik for VIN2

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

VIN2 er dataansvarlig – hvordan kontakter du os? 

VIN2 v/Ole Lau er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

VIN2 v/Ole Lau 

Adresse: Vegavej 2, 8270 Højbjerg 

CVR: 12178387 

Telefonnr.: 6012 5000 (Ole Lau) 

Mail: ole@vin2.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger 

Personoplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev ”VIN2nyt” via e-mail: 

 Formål: 

o Markedsføring af produkter: 

 Særlige tilbud 

 Invitationer til arrangementer 

 Informationer om nyheder, produkter og lign. 

o Servicemails 

 For at kunne komme i kontakt med dig 

 For at kunne give dig bedst mulig support 

 Hvilke typer personoplysninger behandler vi: 

o Navn 

o Adresse, hvis det oplyses 

o E-mail 

o Telefon(er), hvis det oplyses 

Hvor dine personoplysninger stammer fra: 

 Oplysningerne modtager vi fra dig i forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet



Behandling og opbevaring af dine personoplysninger: 

 Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre 

 Vi opbevarer dine oplysninger så længe, du ønsker at modtage vores nyhedsbrev 

 Når du vælger at framelde vores nyhedsbrev, sletter vi oplysningerne igen 

Personoplysninger, når du handler hos os 

 Formål: 

o For at kunne behandle bestillingen 

o For af kunne supportere dig efter handlen 

o For at opfylde lovkrav 

 Hvilke typer personoplysninger behandler vi: 

o Navn 

o Adresse 

o E-mail 

o Telefon(er) 

o Information om produkter 

o Information om betaling 

Hvor dine personoplysninger stammer fra: 

 Oplysningerne giver du selv ind i forbindelse med bestillingen af produkter og/eller 

serviceydelser 

Behandling og opbevaring af dine personoplysninger 

 Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre 

 Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år – eller så lang tid derudover det giver mening i 

forhold til at kunne give produktsupport efterfølgende 



Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 

oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)  

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning  

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 

generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling  

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at 

få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – 
med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller 

for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine oplysninger. 

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)  

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden 

hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 

som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning 

Dette er 1. version af VIN2s persondatapolitik skrevet 23. maj 2018. 


