
PERSONDATALOVEN 

 
 

Persondatapolitik på Allingåbro Hotel B&B og Tråden Karelly Knipleservice ApS 

 

Vi deler persondata op i 2 grupper: 

1. Personale 

2. Kunder 

 

Vi opsamler og lagre ALDRIG personfølsomme data. 

 

Ad. 1: Personaledata 

 

Vi opsamler og lagre følgende data på vores personale, såvel som papir dokument og som digital 

data. 

: Navn, personnummer. Kontonummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. 

Disse data behandles strengt fortroligt under lås og slå og udleveres aldrig til tredje person ud over 

nedennævnte samarbejdspartenere. Dataene opbevares alene så længe de har betydning for 

ansættelsen og slettes/destrueres når det ikke er tilfældet mere. 

Papir dokumenter som forefindes på virksomhedens adresse opbevares i aflåst skab, hvortil kun 

ejeren har adgang. 

Digitale dokumenter som forefindes på virksomhedens computer er beskyttet af password og 

firewalls. 

Eksterne samarbejdspartener med adgang til ovennævnte medarbejder data:    

Juridisk navn: 

REVISIONSFIRMAET JENS VINDFELDT  

STATSAUTORISERET REVISIONS- ANPARTSSELSKAB 

CVR: 15897996 
 

Ovenstående samarbejdspartner har i skriftelige erklæringer bekræftet og dokumenteret, at de som 

minimum opfylder og lever op til vores Persondatapolitik på Allingåbro Hotel B&B og Tråden Karelly 

Knipleservice ApS. 

 

Alt personale på Allingåbro Hotel B&B og Tråden Karelly Knipleservice ApS får udleveret, godkender 

og underskriver et eksemplar af denne Persondatapolitik. Ligesom enhver til en hver tid kan forlange 

at se de data virksomheden har registreret om deres person og eventuelt forlange dem slettet.  

 



PERSONDATALOVEN 

 
Ad. 2: Kundedata 

Allingåbro Hotel B&B og Tråden Karelly Knipleservice ApS respekterer privatlivets fred for vores 

kunder og besøgende på vores hjemmesider, og vores mål med denne  politik er på en klar og 

gennemskuelig måde at beskrive for dig, hvordan vi indsamler og gemmer dine oplysninger, så du 

føler dig sikker på, at dine personoplysninger er lagret sikkert. Allingåbro Hotel B&B og Tråden 

Karelly Knipleservice ApS udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med den 

persondataloven (PDL) og de nye EU-regler for behandling af personoplysninger GDPR. 

Hvis nødvendig opsamler og lagre vi maksimalt følgende data på vores kunder, såvel som papir 

dokument og som digital data. 

: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, en eventuelt separat faktureringsadresse, detaljer 

om reservationer og ordre afgivet af kunden. 

Disse data behandles strengt fortroligt under lås og slå og udleveres aldrig til tredje person ud over 

nedennævnte samarbejdspartenere. 

Papir dokumenter som forefindes på virksomhedens adresse opbevares i aflåst skab, hvortil kun 

ejeren har adgang. 

Digitale dokumenter som forefindes på virksomhedens computer er beskyttet af password og 

firewalls. 

Kundedata opbevares alene så længe disse har relevans for virksomheden og slettes når det ikke er 

tilfældet, eller kunden anmoder herom. 

Eksterne samarbejdspartener med adgang til ovennævnte Kunde data:    

Juridisk navn:  

REVISIONSFIRMAET JENS VINDFELDT  

STATSAUTORISERET REVISIONS- ANPARTSSELSKAB 

CVR: 15897996 

 
Juridisk navn:   Juridisk navn: 

MAKERS / POINTE ApS (Internetudbyder) Destination Djursland  (Reservationstjenesteydelser) 

Burschesgade 12, 2.sal  Ny Lufthavnsvej 21 

8900 Randers C  8560 Kolind 

CVR: 33159188  CVR: 18569086 

Adgangen administreres af ledelsen på grundlag af anmodning om adgang og ledelsen skønner 

adgangen er berettiget. 

Ovenstående samarbejdspartner har i skriftelige erklæringer bekræftet og dokumenteret, at de som 

minimum opfylder og lever op til vores Persondatapolitik på Allingåbro Hotel B&B og Tråden Karelly 

Knipleservice ApS. 

Alle kunder til Allingåbro Hotel B&B og Tråden Karelly Knipleservice ApS  kan til enhver tid kan 

forlange at se de data virksomheden har registreret om deres kundeforhold og eventuelt forlange 

dem slettet. 

Allingåbro d. 17 Maj 2018 

Paul Busk Jensen 


