
Persondatapolitik for Torben Ramsdal A/S 

- gældende for kunder, leverandører og samarbejdspartnere 

For Torben Ramsdal A/S er det vigtigt at beskytte de personoplysninger, du deler med os. Derfor har vi en 

persondatapolitik, der sikrer, at dine oplysninger behandles ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og 

naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området. 

Persondatapolitikken definerer, hvem der har dataansvaret for de personoplysninger, du deler med os, og 

hvilke oplysninger vi indsamler, samt hvordan de bruges. I persondatapolitikken findes også oplysninger om 

de rettigheder og valgmuligheder, du har i forhold til de personoplysninger, du har delt med os. 

 

1. Dataansvar 
1.1 Hvem er den dataansvarlige? 

Torben Ramsdal A/S, CVR-nr. 38666959, Ulvevej 10, 7800 Skive, er dataansvarlige for de 

personoplysninger, du deler med os, når du besøger vores hjemmeside, booker telefonisk eller pr. 

mail. Ønsker du at rette henvendelse til Torben Ramsdal A/S, kan det ske på e-mail til 

info@tramsdal.dk eller telefon 97535849. 

 

1.2 Klagemulighed 

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at 

kontakte os pr. telefon eller mail. 

 

2. Indsamling af personoplysninger 
Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde: 

 

- Når du indgår et kundeforhold med os 

- Når du anmoder om at få tilsendt et tilbud  

- Når du kommunikerer med os 

- Når du besøger vores hjemmeside (Cookies) 

Følgende typer af personoplysninger kan Torben Ramsdal A/S registrere om dig: 

- Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail 

- Bankregistreringsnummer og bankkontonummer 

- CVR-nummer. 

- Afhentnings- og leveringsadresse 

- Fakturamodtager 

  

3. Behandling af personoplysninger 

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af anmodninger 

modtaget fra dig.  
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4. Opbevaring af dine personoplysninger 
Alle personoplysninger opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for relevante 

medarbejdere ved Torben Ramsdal A/S. 

Jævnfør reglerne i databeskyttelsesloven sletter vi personoplysninger, når de ikke længere er 

nødvendige i forhold til det formål, hvormed de er indsamlet, eller vi er forpligtet til at opbevare. 

 

5. Dine rettigheder 
Når du deler dine personoplysninger med os, har du en række rettigheder, du kan benytte dig af. 

Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger om dig, vi behandler. Du kan til enhver tid få 

oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. 

Du kan til enhver tid benytte retten til at få slettet de oplysninger, vi indsamler om dig, med visse 

lovbestemte undtagelser. Hvis personoplysninger om dig er forkerte, har du ret til at få dem 

korrigeret.  

For at du kan gøre brug af disse rettigheder kan du kontakte os på info@tramsdal.dk eller 

telefonisk på 97535849. 

 

 

 

 

Hvis du ansøger om et job hos os 

Hos Torben Ramsdal A/S indsamles og behandles data som led i rekrutteringsprocessen. 

Følgende typer af personoplysninger kan Torben Ramsdal A/S have registreret om dig: 

- Navn 

- Adresse 

- E-mail 

- Telefonnummer 

- Fødselsdato 

- Billede 

- Ansøgning 

- CV 

- Straffeattest 

 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter dags dato, medmindre du har givet samtykke til, at vi 

opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere 

tid. 

I forbindelse med afslag, sletter vi de oplysninger, vi modtog fra dig i forbindelse med din ansøgning. 

Torben Ramsdal A/S vil derfor ikke længere have adgang til oplysningerne. 
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