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Dataansvarlig 
Mogens Yde’ s Eftf. A/S er dataansvarlig for behandling af personoplysninger og andre data, vi modtager 

om dig. Vores kontaktinformation er: 

Mogens Yde’ s Eftf. A/S 

Guldbækvej 134, 9530 Støvring 

CVR.nr. 25122984 

Tel.: +45 98 86 05 96 

Email: post@myporte.dk 

Generel om oplysninger 
 
Som led i at EU’s nye databeskyttelsesforordning trådte i kraft den 25. maj 2018 betyder det, at kravene til 

hvordan vi bruger og behandler data om vores kunder er blevet skærpet. Forordningen giver dig mere kontrol 

over, hvordan dine data behandles og generel større sikkerhed omkring dine personoplysninger.  

Når du interagerer med os, behandler vi en række oplysninger om dig.  

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er overordnet set at administrere dit kundeforhold samt 

opfylde den kontrakt, som vi har indgået med den virksomhed, som du repræsenterer. Oplysningerne anvendes 

til at kontakte dig, levere de aftalte produkter samt indbringe vores tilgodehavende.  

Når du indgår en kontrakt med os eller er eksisterende kunde, opretter vi en sag om dig og den virksomhed som 

du repræsenterer. Her registrerer vi en række almindelige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer 

fra dig selv. I det omfang det vil være nødvendigt indhentes oplysninger hos tredjepart.  

Vi vil løbende indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig: 

Identifikationsoplysninger: 

Navn, stillingsbetegnelse, arbejdsgiver/afdeling, CPR.nr., adresse 

Kontaktoplysninger: 

Telefonnummer, e-mail (eller andet du måtte give os)  

Firmaoplysninger: 

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, EAN nr., CVR nr. m.m. 

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Mogens Yde’ s Eftf. A/S behandler persondata. 

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. 

Persondata omfatter oplysninger som f.eks. kunder kontaktoplysninger eller medarbejders persondata 
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Hvilke persondata modtager Mogens Yde’ s Eftf. A/S 
Mogens Yde’ s Eftf. A/S registrer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder salg 

til os eller ved køb af varer og ydelser hos os eller i forbindelse med et ansættelsesforhold. 

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. 

betalingsoplysninger (se ovenover) 

Fra medarbejdere anmoder vi om relevante oplysninger til brug for samarbejdet vedr. løn- og 

ansættelsesforhold, skatteforhold og oplysninger, der skal bruges i forbindelse med andre myndigheder. 

Hvad bruges personoplysninger til 
Mogens Yde’ s Eftf. A/S bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig og udelukkende for at kunne 

opfylde vores forpligtelser overfor dig som kontraktpart eller ansat. 

Hvem videregiver vi personoplysninger til 
Personoplysninger, du afgiver til Mogens Yde’ s Eftf. som led i en kontrakt, købsaftale eller ansættelseskontrakt, 

bruger vi til at gennemføre aftalen med dig. Vi videregiver ikke oplysninger, medmindre de er en del af aftalen 

med dig. 

I enkelte tilfælde kan en overførsel af data til vores leverandører forekomme, så leverandøren er i stand til at 

levere varer med dig som reference. 

Vores data bearbejdes, opbevares og beskyttes i forskellige netløsninger og der forefindes Databehandleraftaler 

herfor og til dels i papirform på firmaets adresse. Disse data opbevares utilgængelig for andre end relevante 

personer hos dataansvarlig. Herudover videregives eller sælges dine persondata ikke til tredjemand. 

Hvordan beskyttes dine data 
Mogens Yde’ s Eftf. A/S er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data og træffer derfor 

sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, 

samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. 

Dette indbefatter, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl og slettes, når vi ikke længere har pligt til at 

opbevare dem og de i øvrigt ikke er relevante længere, typisk fem år efter sidste kontakt eller ophørt 

ansættelsesforhold.  

Dine rettigheder 
Iflg. databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. I 

tilfælde af, at du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

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. 
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Ret til begrænsning af behandling: Du har i 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. 

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.  

Klage til Datatilsynet 
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. 

 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

