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Privatlivspolitik  
 

4. Fælles for alle punkter 

 

Hvordan sikrer vi din persondata 
A/S Læsø Fiskeindustri har gennemført præventive IT-tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at persondata ikke tilintetgøres hændeligt eller ulovligt, 
fortabes eller ændres, samt mod at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller 
behandles i strid med lovgivningen.  

  

Vi opbevarer og transmitterer ikke persondata krypteret.  Alle de personlige oplysninger, som vi 
behandler, er dog beskyttet af en firewall. Vi har yderligere implementeret adgangsstyring i en 
lang række af vores IT-systemer, således at det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget 
behov, der har adgang til persondata.  

  

Alle sikkerhedsforanstaltninger vil løbende blive gennemgået, og mindst én gang årligt 
revurderet i overensstemmelse med den teknologiske og forretningsmæssige udvikling. 
Derudover er alle vores medarbejdere underlagt tavshedspligt, hvilket sikrer, at dine 
oplysninger behandles fortroligt. 

 

Opbevaring og sletning 
Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige. 
 

A/S Læsø Fiskeindustri følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. 
For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager 
og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er 
nødvenligt at gemme oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er 
ophørt. 

 
Dine rettigheder  
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om 
dig.   
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Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores 
kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.  
 
Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller 
hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at 
imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en 
måned efter, at vi har modtaget din henvendelse. 
 
Dine rettigheder  
 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) 
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få 
dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, 
og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din 
anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller 
slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så 
fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 
 

 Ret til sletning  
Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har 
du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores 
almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke 
tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, 
at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem 
til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine 
persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.  
 

 Ret til begrænsning af behandling 
Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du 
anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed 
for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i 
stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis 
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du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime 
interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at 
vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne 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 at transmittere oplysninger (dataportabilitet)  
Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har 
indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data 
om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har 
også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede 
os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed 
eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine 
persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 
 

 Ret til indsigelse 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan 
også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du 
kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er 
berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.  
 

 Ret til at få information om nye formål 
Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi 
tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få 
information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.  
 

 Ret til at trække dit samtykke tilbage 

Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til 
enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover 
ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke 
lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis 
vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål 
– eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om 
bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted. 
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Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder 
generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet 
på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk  
 
Kontakt 
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af 
dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på: 
dbr@laesofish.dk 
 
A/S Læsø Fiskeindustri  
Industrivej 4 

9940 Læsø 

CVR-nr. 45937712 

Tlf.: +45 98 49 81 88 

E-mail: laeso@laesofish.dk 

Web: www.laeso-fish.dk 

 


