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Persondatapolitik for Husdyrformidlingen ApS 
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Husdyrformidlingen ApS (”Vi” eller ”os” behandler dine 
personoplysninger. 

 
1. Dataansvarlig 

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Husdyrformidlingen ApS 

v/Gitte Lorenzen og Søren Schelde 

Årslev Kirkevej 3 

6230 Rødekro 

CVR.nr. 28 99 49 66 

T: 74 63 16 17 

M: hs@husdyrformidlingen.dk 

 

2. Brug af personoplysninger 
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: 

• Formidling (køb/salg) af dyr til levebrug, herunder kalve, kreaturer, opdræt, hele besætninger og 

slagtedyr. 

• Markedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbreve og notering via E-mail, såfremt du er 

tilmeldt dette via vores hjemmeside www.Husdyrformidlingen.dk. Du kan til enhver tid afmelde 

dette ved at klikke på linket ”afmeld” nederst i mailen eller ved at kontakte os på tlf. 74 63 16 17. 

• Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af 

vores hjemmeside til at optimere brugeroplevelsen og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i 

vores cookie-politik, der findes på vores hjemmeside. 

 

3. Hvilke personoplysninger indsamler vi 
Vi indsamler følgende almindelige personoplysninger om dig: 

• Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• cvr.nr/se nummer 

• E-mail 

• Bankoplysninger (reg. nr. og kontonummer) 

• CHR nr. 

• Oplysninger om virksomhedens drift, ejerforhold og økonomi 

 
4. Kilder 

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil disse kilder være offentlige erhvervsregistre: 

• CVR registeret 
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• CHR registeret 

 

5. Behandlingsgrundlag 
Vi behandler dine oplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag: 

• For at kunne opfylde vores aftale om formidling (køb/salg) mv. 

• Markedsføring, lovgrundlag og samtykke 

• Optimering af brugeroplevelse på hjemmesiden, cookiepolitik 

 

6. Videregivelse af dine personoplysninger 
Vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart herunder: 

• Godkendte vognmænd der transporterer dyr for os (navn, adresse, tlf. nr og CHR nr.) 

• Aftager/modtager af dyr (navn, adresse, tlf. nr. og CHR nr.) 

• Nets Danmark A/S hvis du i forbindelse med betaling af en faktura er tilmeldt leverandørservice. 

Her videregiver vi det registrerings- og kontonummer du har oplyst til os. 

• Revisor, IT-supporter mm. der bistår os med håndtering af administration, bogholderi, regnskab 

mv. 

• Relevante offentlige myndigheder i det omfang vi er forpligtet til. 

• Ekstern backup (personoplysninger lagret i vores IT system.) 

 

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger 
Dine personlige oplysninger opbevares elektronisk på computere med begrænset adgang. Alle data lagres 

fysisk på vores egen server, der er placeret på vores kontoradresse. Serveren er beskyttet af sikre 

adgangskoder. Endvidere tager vi selv backup af alle vores data, ligesom vi også er tilknyttet en ekstern 

backup løsning via vores forsikringsselskab. Øvrige bilag til brug for den daglige drift opbevares forsvarligt 

og sikkert på vores kontor, hvor der også er installeret alarm i bygningen. 

Alle data der er registreret via vores hjemmeside behandles af Uno Euro som er vores 

underdatabehandler. 

 

Ved ophør af kundeforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som 

udgangspunkt opbevares dine personoplysninger i 5 år og kan herefter slettes. Giver lovgivningen 

grundlag for at oplysningerne opbevares i en længere periode, så kan dette finde sted. 

 

8. Dine rettigheder 
Du har følgende rettigheder: 

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 

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

dine personoplysninger begrænset. 

• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug 

for direkte markedsføring. 
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• Hvis behandlingen af dine oplysninger 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 struktureret, 

almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: hs@husdyrformidlingen.dk 
 
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til 
dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med 
behandlingsaktiviteterne. 
 

 
 

Med Venlig Hilsen 
 
Gitte Lorenzen og Søren Schelde 
Husdyrformidlingen ApS 
 

Sidst opdateret: 25.05.2018 
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