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Persondatapolitik  
 

 

 

 

 

 

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  

 

Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

CC Pro Shop v/Gert H Drescher, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 

modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

 
CC Pro Shop v/Gert H Drescher 
Profilvej 36 
6000 Kolding 

 CVR-nr.: 12750048 
Telefon: 75 53 98 50 
E-mail adresse: info@ccproshop.dk 

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af 

oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

 
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger: 

• Formål: At se hvilke varer som bliver solgt, og hvordan kunden kommer frsem til varen. Vi 

bruger oplysningerne internt til at planlægge evt. udsalg eller omstrukturering af hjemmesiden. 

• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi har normalt kun dit navn, adresse, email og 

telefonnummer. Derudover har vi Cookies. 

 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Retsgrundlaget/retsgrundlagene for vores behandling: 

# Cookiebekendtgørelsen 

# databeskyttelseslovens behandlingsbestemmelser 

# Persondataloven 

 
Hvor dine personoplysninger stammer fra: 

• Vi henter ikke personoplysninger udefra, vi har alene oplysninger som du har indtastet på vores 

hjemmeside. Oplysningerne gemmes på en database, hos vores webhost. 

 
Opbevaring af dine personoplysninger: 

file://///SERVER/Users/mtw/My%20Documents/GDPR/info@ccproshop.dk
https://erhvervsstyrelsen.dk/lovgivning-og-vejledning-til-cookiebekendtgoerelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319
http://pav.perst.dk/Publikation/Forvaltningsret%20persondataloven%20mv/Persondataloven.aspx
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• Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. 

Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at dine oplysninger er gemt væk fra 

uvedkommende, således, at oplysningerne ikke kan tilgås af andre end dig selv og CC Pro 

Shop. Du har til enhver tid mulighed for at ændre i dine oplysninger. 

 
Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger: 

• Formål: At komme i kontakt med dig. 

• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Dit navn, adresse, telefonnummer, email, titel, 

noter om dig, samt vurdering af evner og fastlæggelse af opgaver. 

 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Persondataloven 

 
Hvor dine personoplysninger stammer fra: 

• Kilden til vores oplysninger er fra dig selv eller en evt. straffeattest fra politiet 

 
Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger: 

• Formål: Holde styr på kunde-flow i butikken 

• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, telefon, email og evt. tilmelding til 

nyhedsbrev, noter om præferencer og/ eller behov for fx All Inclusive Service. 

 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

# Cookiebekendtgørelsen 

# databeskyttelseslovens behandlingsbestemmelser 

# Persondataloven 

 
Hvor dine personoplysninger stammer fra: 

• Vi henter ikke personoplysninger udefra, vi har alene oplysninger som du har indtastet på vores 

hjemmeside. Oplysningerne gemmes på en database, hos vores webhost. 

 
Opbevaring af dine personoplysninger: 

• Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. 

Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at dine oplysninger er gemt væk fra 

uvedkommende, således, at oplysningerne ikke kan tilgås af andre end dig selv og CC Pro 

Shop. Du har til enhver tid mulighed for at ændre i dine oplysninger. 

 

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) 

https://erhvervsstyrelsen.dk/lovgivning-og-vejledning-til-cookiebekendtgoerelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319
http://pav.perst.dk/Publikation/Forvaltningsret%20persondataloven%20mv/Persondataloven.aspx
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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 eller lovlige behandling af dine 

personoplysninger. 

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger 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 CC Pro Shop persondatapolitik skrevet 21-06-2018. 

  

file:///C:/Users/jeb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BBR4Y6RM/www.datatilsynet.dk
file:///C:/Users/jeb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BBR4Y6RM/www.datatilsynet.dk

