
Vi passer godt på dine data 
 
Gennem din aftale med Maskingården Rønne ApS, CVR nr. 37 83 83 81 indsamles der personoplysninger 
om dig. Disse retningslinjer er udarbejdet iht. den nye persondatabeskyttelselov GDPR som trådte i kraft 
den 25. maj 2018. 
 
Vi gør dig hermed opmærksom på, hvilke oplysninger vi indsamler om dig/jeres virksomhed, og hvorfor vi 
opbevarer dem.  

 
Maskingården Rønne ApS indsamler kun almindelige oplysninger, hvilket vil sige kontaktoplysninger som 
navn, adresse, e-mail, telefonnummer og evt. CVR nr. og i nogle tilfælde titel eller oplyst arbejdsområde på 
den medarbejder i jeres virksomhed, som vi har kontakt til. 
 
Vi har bedt om oplysningerne for at kunne oprette dig som kunde/leverandør hos os. Vi opbevarer dine 
oplysninger så længe, det er relevant for vores samhandel. Dog max. 5 år, så vi opfylder regnskabslovens 
krav om opbevaring af dokumentation for vores virksomhedsregnskaber. 
Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle 
personoplysninger vedrørende dig blive slettet. 
 
Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortrolige. Vi gemmer de 
personlige oplysninger, du afgiver, i Maskingården Rønne ApS IT-systemer, samt hos vores Hosting firma. 
 
 
 

Samtykke 

 
Når du handler hos os, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer 
derved disse vilkår. 
 
Som registreret hos Maskingården Rønne ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. 
Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig, og selvfølgelig at få dem ændret 
eller slette. Disse rettigheder har du efter den netop vedtagne Databeskyttelseslov. 
 
Du kan altid fravælge af modtage e-mails fra Maskingården Rønne ApS. 
 
Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregiver til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige 
kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til 
opfyldelsen af aftalen. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 


