
Databeskyttelses politik: hos Køkkenlageret Trustrup A/S 

 

Persondata- leverandører og samarbejdspartnere. 

Oplysningspligt leverandører og samarbejdspartnere. 

 

Når man indgår en Aftale om materialeleverancer/ og udførelse af ordre/byggeopgaver Køkkenlageret 

Trustrup A/S Århusvej 179, i 8570 Trustrup cvr 30605047 tlf.86334088 som såkaldt data ansvarlig 

behandle en del almindelige personoplysninger (adresse, navn, tlf. nummer, e-mailadresse.) 

Behandlinger sker i henhold til databeskyttelses loven artikel 6, StK 1, litra og her sker behandlingen i 

henhold til artikel 6, StK 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse/udførelse af aftalte 

leverancer eller aftaler. 

I tilfælde af at vi benytter underentreprenører/vikarer for at udfører opgaven kan personoplysningerne 

blive videregivet til disse til disse. Med henblik på at opgaven kan realiseres. 

Hvis det er nødvendigt til brug for udfyldelsen af aftalen, indsamler Køkkenlageret Trustrup A/S 

almindelige personoplysninger hos relevante myndigheder. 

Sletning af dataforetages af den dataansvarlige eller databehandleren efter specifik instruks fra den data 

ansvarlige. Brud på persondatasikkerhed internt vil blive taget yderst alvorligt, forsætteligheden i 

handlingen vurderes og eventuelt anmeldes til myndighed besluttes af ledelsen. 

Ethvert brud på persondatasikkerhed rapporteres til og behandledes af ledelsen. 

Køkkenlageret Trustrup A/S vil opbevare/ gemme personoplysningerne i henhold til relevante regler om 

bogføring og forældelse af formue krav. Samt til garanti periodernes udløb. Dette gælder op til 30 år. Da 

nogle af vores varer gælder op mod 30 år. 

Vi gør opmærksom på, at i/du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de 

personoplysninger, Køkkenlageret Trustrup A/S behandler om dig: 

-retten til indsigt 

-retten til at anmode om berigtigelse eller sletning. 

-retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling. 

- retten til dataportabilitet. 

Internt: vi behandler de os i betroede data i elektroniske, interne systemer beskyttes af sikkerhedskode for 

adgange og opbevaring af data. I forhold til informationer i print opbevares disse forsvarligt i lukkede 

skabe, hvis vi ikke arbejder med dem. 

i/du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København k, hvis du mener, 

at Køkkenlageret Trustrup A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med 

databeskyttelsesreglerne.  

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 



 

 


