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Privatlivspolitik  
 
2. Privatlivspolitik for kunder og aktionærer hos A/S Læsø Fiskeindustri. 
 
I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om vores kunder og 
aktionærer. Privatlivs- og persondatapolitikken er sammenfattet for bedre at kunne oplyse dig 
som kunde og aktionær om, hvilke persondata A/S Læsø Fiskeindustri behandler, og hvordan vi 
behandler dem – persondata skal forstås som al personhenførbare data. Læs venligst vores 
privatlivspolitik til ende, for at få en klar forståelse af, hvilke data vi indsamler, hvordan vi 
indsamler dem og hvordan vi beskytter dine oplysninger. 

Hvis ikke nedenstående persondatapolitik kan accepteres forbeholder A/S Læsø Fiskeindustri 
sig retten til at afvise købsordre og andre henvendelser, da en manglende accept kan medføre, 
at A/S Læsø Fiskeindustri ikke kan servicere forholdet, som ellers er påkrævet via gældende 
lovgivning. 

 

Vores behandlinger af personoplysninger: 

 

Kategorier af personoplysninger 
De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte:  

 Almindelige personoplysninger, herunder  
o identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail, 
o købshistorik, betalingshistorik, betalingsoplysninger og kontonumre,  
o regnskabsoplysninger samt lønoplysninger og årsopgørelse i forbindelse med 

kreditvurdering og låneoprettelse,  
o oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig. 

 
 CPR-nummer 

o CPR-nummer/CVR-nummer/momsnummer i forbindelse med kreditvurdering, 
låneoprettelse og underskrifter på dokumenter, samt indberetninger til 
myndigheder. 
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Formål og retsgrundlag 
Vores databehandlinger har følgende formål: 

 Administration af kundeforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af kunde- og 
aktionærforhold samt løbende samhandel.  
 

 Statistiske formål: Der foretages analyser af samhandel og rapportering på de generelle 
kundeoplysninger, der indsamles til brug for opretholdelse af kunde- og 
aktionærforholdet mellem kunde/aktionær og A/S Læsø Fiskeindustri. 
 

 Indberetning til myndigheder og overholdelse af gældende lovgivning. 
  

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er: 
 
 Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine 

bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget 
for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er 
nødvendige for at indgå en kontrakt/aftale og for udførelsen af kontrakten/aftalen. 
 

 Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i 
indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens 
§ 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som 
er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. 
 

 Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er 
databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra 
f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af 
hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er 
hensynet til at fremme A/S Læsø Fiskeindustris forretning og tilbyde kunder den bedste 
service og gode tilbud. 

 
 Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af 

behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i 
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hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller 
om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag. 
 

 Hvis vi videregiver generelle kundeoplysninger til andre virksomheder i A/S Læsø 
Fiskeindustri koncernen med henblik på markedsføring, vil vi iagttage lovgivningens krav 
om de særlige procedurer, der skal følges, herunder at du får mulighed for at gøre 
indsigelse. Vores videregivelse vil ske i henhold til betingelserne i 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er 
nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. 
Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme A/S 
Læsø Fiskeindustris forretning og tilbyde vores kunder den bedste service og gode 
tilbud. 
 

 Statistik. Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt 
øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf.  databeskyttelsesforordningens artikel 6, 
stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i 
samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, 
og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik. 

 

Kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: 

 Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger og udbetaling af 
udbytte. 

 Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af købsaftale og lån samt ved 
opslag i kreditoplysningsbureau ved kreditgivning og låneansøgning. 

 Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger.   
 Andre virksomheder i A/S Læsø Fiskeindustri koncernen som led i markedsføringstiltag 

under iagttagelse af derom gældende regler. 
 Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler. 

 

 


