
 
Privatlivspolitik opdateret 10. marts 2020 

Herunder kan du læse hvordan vi beskytter dine 
data.  
Chrispuds.dk er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Chrispuds.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du 
finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Christian Rytter 

Blåregnvej 22 

9830 Tårs 

CVR-nr.: 35560025 Telefon: 60 78 98 30 

Mail: christian@chrispuds.dk 

 

Cookies 
Chrispuds.dk bruger cookies for at se, hvordan hjemmesiden bruges. Hvis du fortsætter 
med at bruge siden, antager vi, at det er i orden med dig…  

Der indsamles og behandles følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske 
oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk 
placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). 

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, kan du gøre det her:  

christian@chrispuds.dk  

 

Personoplysninger 
GENERELT 
Personoplysninger kan for eksempel være personnumre, registreringsnumre, et billede osv.  

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne 
behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil 
typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb. 

Oplysninger om vores behandling af  dine 
personoplysninger mv.  



Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Christian Rytter er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du 
finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Christian Rytter 

Blåregnvej 22 

9830 Tårs 

CVR-nr.: 35560025 Telefon: 60 78 98 30 

Mail: christian@chrispuds.dk 

Mail: christian@chrispuds.dk 

1. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver.  

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

 På e-mail: christian@chrispuds.dk 
 På telefon: 60 78 98 30 
 Ved brev: Christian Rytter, Blåregnvej 22, 9830 Tårs 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 Dine oplysninger bliver udelukkende brugt til at yde drive min virksomhed på en lovlig og ansvarlig 
måde og til at yde mine kunder den nødvendige service for en vinduespudserforretning. Det kan være 
udsendelse af kundemail, fakturaer og rykkerbreve og lignende forretningsrelaterede henvendelser.  

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 Dit samtykke til at anvende disse oplysninger i forbindelse med kunderelationer.  

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af 
interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der 
begrunder behandlingen, er for at etablere kommunikation og indsamle oplysninger nødvendige for at starte 
processen med at udforme en hjemmeside til kunden.  

3. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  

 Navn og adresse 
 Telefonnummer 
 E-mail adresse 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 Hosting og webfirma: One.com 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
Vi opbevarer og anvender kun personrelaterede oplysninger, som du selv har givet.  

6. Opbevaring af dine personoplysninger 
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi 
sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden er således afhængig af hvilke 
oplysninger der er nødvendige for fortsat at kunne yde den tjeneste som du som kunde 



betaler for. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår 
informationer slettes.  

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser, herunder profilering  

8. Retten til at trække samtykke tilbage 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de 
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. 
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

9. 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 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. 

10. Klage til Datatilsynet ((hvis Domstolsstyrelsen er rette klagemyndighed, skal du 
tilrette afsnit 12)) 

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. 

 

 

 

 



 


