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Persondatapolitik Nordsjællands Totalservice 

Nordsjællands Totalservice behandler persondata for at kunne opfylde aftaler på baggrund af din 
anmodning samt levere virksomhedens ydelse.  

Nordsjællands Totalservice behandler følgende persondata:  
• Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail 
• Ordredata, købshistorik, betalingsoplysninger og lignende. 

Nordsjællands Totalservice videregiver kun persondata til offentlige myndigheder, hvor lovgivningen 
foreskriver det. Derudover kan persondata videregives til: 

• Eksterne IT-leverandører (der udelukkende er inden for EU og EØS) 
• Samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser 
• Revisor, advokat og andre rådgivere. 

Nordsjællands Totalservice opbevarer kun persondata så længe, at der er et sagligt formål med 
dette.  

Dine rettigheder 
Nedenstående kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.  
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Nordsjællands Totalservice.  

Ret til at se oplysninger  
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Nordsjællands Totalservice om dig, samt en række 
yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse  
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 Nordsjællands 
Totalservice generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling  
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få 
begrænset behandlingen, må Nordsjællands Totalservice 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 Nordsjællands Totalservice ellers lovlige 
behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til 
direkte markedsføring. 
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Ret til at transmittere oplysninger  
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata 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 Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Nordsjællands 
Totalservice behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på tilsynets 
hjemmeside www.datatilsynet.dk 
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