COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK
Dette er Vognmand Lars Therkildsen ApS cookie- og privatlivspolitik. Politikken er gældende for brugen af
hjemmeside og ikke gældende for et etableret kundeforhold. Ved indgåelse af kundeforhold accepteres en
særskilt persondatapolitik. Ejeroplysninger: Vognmand Lars Therkildsen ApS, Storringvej 24, 8464 Galten
Telefon: 20953433 E-mail: info@larstherkildsen.dk

INTRODUKTION
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, såfremt du har accepteret vores cookie
besked. Cookies bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold samt markedsføre vores ydelser. Hvis du
ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, skal du undlade at acceptere cookiebeskeden. Vognmand Lars
Therkildsen ApS cookie- og privatlivspolitik skal derfor aktivt accepteres for at træde i kraft. Nedenfor har vi
uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

HVAD ER EN COOKIE?
En cookie er en lille datafil, som lægges på din computer, mobil eller lignende. Den gør det muligt at
genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser.
Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere
personer. Oplysningerne er anonyme og kobles ikke til den enkelte bruger. Cookien kan heller ikke sprede
virus eller andre skadelige programmer.

HVORFOR BRUGES COOKIES?
Cookies bruges til at indsamle statistik om hjemmesiden for at kunne forbedre den. Samt til at målrette
annoncer og tjenester i markedsføringsøjemed. Der benyttes Google Analytics til at analysere brugerens
adfærd på hjemmesiden til at målrette direkte annoncer.

KAN COOKIES AFVISES?
Du har mulighed for at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du
finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du bruger. Du skal være opmærksom på, at hvis du slår
cookies fra, kan du ikke bruge funktioner, som forudsætter, at hjemmesider kan huske dine valg.

VIL DU VIDE MERE OM COOKIES?
Du kan læse mere om cookies og det juriske grundlag på Erhvervsstyrelsens hjemmeside
PERSONOPLYSNINGER GENERELT Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang
kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne
informationer. Det sker ved alm. tilgang af indhold. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af
oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer,
geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på.

SIKKERHED
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt
bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i
øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

FORMÅL
Vi anvender Google Analytics, som sætter cookies til at samle statistik om brugen – men ikke om brugerne.

PERIODE FOR OPBEVARING
Brugen af hjemmesiden slettes ikke automatisk.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Dine oplysninger bliver ikke videregivet til tredjepart.

INDSIGT OG KLAGER
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig jf. vores cookie- og privatlivspolitik.
Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit
samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er
forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til:
info@larstherkildsen.dk Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også
mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet Cookie- og privatlivspolitik opdateret d. 25/5/18

Vognmand Lars Therkildsen ApS persondatapolitik
Denne persondatapolitik er gældende for kunder hos Vognmand Lars Therkildsen ApS. Den beskriver ikke
din færden på hjemmesiden. Det kan du læse mere om i cookie- og privatpolitik.

Stam- og kontaktoplysninger
Adresse: Storringvej 24, 8464 Galten
CVR: 41400196
E-mail: info@larstherkildsen.dk

Tel.: 20 95 34 33

Vi anvender denne type data om kunden
Vi anvender de persondata, som kunden giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave. Det inkluderer også
de data, som fremgår af kundens skattemappe, i det omfang kunden giver os adgang til den.
Det drejer sig om oplysninger om kundens økonomiske, skattemæssige og forretningsmæssige forhold.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte
opgaver. Det gælder i udgangspunktet Personbogen, Tinglysningsbogen, Erhvervsstyrelsen, CVR-registret,
SKAT og Ejerregisteret. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig
at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Det gælder fx bogføringsloven og hvidvaskloven (se
nærmere nedenfor i sidste afsnit).

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til
indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt kundeforhold. Kundedata til brug for
regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og
hvidvaskloven.

Cookies og data for brug af hjemmesiden slettes ikke automatisk.

Fremsendelse af personfølsomme oplysninger
Personfølsomme oplysninger bliver sendt via Gmail (Google), som har en standardkryptering (TLS).
Vognmand Lars Therkildsen ApS er ikke ansvarlig for, om modtagerens e-mail er krypteret.

Videregivelse og overladelse af persondata
Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for
at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup,
sikkerhed og opbevaring eller til assistance med udførelse af arbejdet. Når der anvendes databehandlere,
sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – fx videregivelse til andre til brug for
deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller
indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til.
Kunden kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller
kunden på anden vis har samtykket til det.

Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i
en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Kunden har ret til at få adgang til sin persondata
Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de
stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata,
og hvem, der modtager data om kunden.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til
forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Kunden kan gøre brug af rettigheder ved at
henvende sig til os.

Kunden har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden
naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit
samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi
indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden
mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata
Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse
mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi
med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Hvis kunden ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil kunden modtage
persondata fra os i et almindeligt anvendt format
Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet
om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.

Generelt om kundens brug af sine rettigheder
Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores
databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver kunden svar på din henvendelse så hurtigt som
muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

Ret til at klage til Datatilsynet
Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at Vognmand Lars Therkildsen ApS
behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Indsamling af oplysninger i henhold til hvidvaskloven
Vi er forpligtet til at indsamle oplysninger efter reglerne i hvidvaskloven og i den forbindelse:

• Indhentes identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimations-dokumenter ved
etablering af kundeforholdet.
• Indhentes dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en
forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion.
• I tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask eller terrorfinansiering, vil der blive indhentet
dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.

• Oplyses om, at de indhentede oplysninger om kunden alene vil blive brugt til at opfylde revisors
forpligtelser efter hvidvaskloven og ikke til fx markedsførings-formål.

• Gøres opmærksom på, at oplysningerne kan blive videregivet til SØIK i tilfælde af mistanke om, at kunden
antages er involveret hvidvask eller terrorfinansiering.
• Gøres opmærksom på, at kunden har ret til indsigt i de registrerede oplysninger.

• Gøres opmærksom på, at oplysningerne opbevares i 5 år og normalt vil blive slettet 5 år efter sidste
engagement med kunden.
• Gøres opmærksom på, at kunden har ret til at få korrigeret fejlagtige oplysninger, som er registreret

Interne retningslinjer

Persondata
1. Baggrunden for de interne retningslinjer

Det er ikke nok at overholde persondataforordningen. Det er et krav, at det kan dokumenteres at
overholdelse sker. Derfor er der udarbejdet disse retningslinjer, da de beskriver, hvordan reglerne
overholdes. Retningslinjerne bliver gennemgået mindst en gang om året for at sikre, at de fortsat er
anvendelige. Kontrollen sammen med retningslinjerne tjener tilsammen til dokumentation af Vognmand
Lars Therkildsen ApS overholdelse af reglerne i persondataforordningen

Vognmand Lars Therkildsen ApS, har udpeget en særlig ansvarlig for persondata:
Lars Therkildsen, info@larstherkildsen.dk Mobil 20953433

2. Hvad er persondata
Persondata er enhver form for oplysninger, som fortæller noget om en person. Reglerne gælder for fysiske,
nulevende personer. Oplysningerne behøver ikke i sig selv at medføre en identifikation af personen, men
hvis de ved at kombinere dem med hinanden kan identificere personen, så er der tale om persondata
omfattet af persondataforordningen.

Vognmand Lars Therkildsen ApS indsamler kun persondata om kunder, personale og samarbejdspartnere,
der er nødvendige for at varetage aftalte opgaver. Når kunde- eller ansættelsesforhold ophører skal data
slettes med mindre, der er brug for oplysningerne til konkret sagsbehandling. Fx i forbindelse med en tvist.
Visse persondata er følsomme, og der skal man være særlig opmærksom. Det gælder oplysninger om:
Race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
samt genetiske eller biometriske data. Helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering.

3. Adgang og brug af persondata
Kun medarbejdere, der som en del af deres arbejde har brug for adgang til bestemte persondata må få
adgang til dem. Og oplysningerne må kun bruges til at udføre deres arbejde.
Det vil sige, at det ikke er tilladt for medarbejdere at gennemgå kundesager med persondata uden sagligt
formål.

Persondata skal opbevares sikkert. Dvs. at persondata på papir skal være låst inde, når de ikke bruges. Og
computere og it-systemer skal have den nødvendige sikkerhed i form af virusbeskyttelse, firewall mv.
Hvis persondata ligger på mobiltelefon eller computerens c-drev, skal der være skærmlås og
passwordbeskyttelse.

Hvis der sker en overførsel af følsomme personoplysninger, herunder CPR-numre via e-mail, skal mailen
være krypteret.

4. Samtykke
Det er vigtigt, at persondata indsamles og anvendes på et gyldigt grundlag. Den person, der indsamles data
om, skal derfor give samtykke til det. Samtykke skal være frivilligt, med klart og tydeligt formål med
indsamlingen, og gerne skriftligt.

Hvis der er tale om følsomme oplysninger skal samtykket være udtrykkeligt, dvs. at det tydeligt fremgår
hvad det er for en oplysning der registreres, og hvorfor.

5. Videregivelse af oplysninger
Hvis der skal videregive persondata, skal der foreligge en databehandleraftale, og den registrerede skal give
samtykke til at data videregives.

Vognmand Lars Therkildsen ApS videregiver oplysninger til:

LSA Bogføring

E-conomic •
Virksomhedens bankoplysninger •

CVRnr. •

Øvrigt regnskabsmæssige oplysninger Navision •
Danløn •

Cprnr. •

Navn, adresse •
Bankoplysninger •

Oplysninger vedr. pension Bluegarden •

6. Registreredes rettigheder

Det er adskillige krav som Vognmand Lars Therkildsen ApS skal overholde, og de skal som udgangspunkt
foreligge i skriftlig form:

Oplysningspligt – dem der indsamles persondata om, skal have at vide at data indsamles, formålet med
indsamlingen, hvem der anvender oplysningerne samt information om muligheden for indsigt i og
berigtigelse af oplysningerne.
Indsigtsret – hvis en kunde eller medarbejder ønsker det skal det oplyses, hvilke oplysninger der behandles,
hvad formålet er, om andre modtager oplysningerne og hvor informationen kommer fra såfremt personen
ikke selv har afgivet dem. Indsigelsesret – hvis den registrerede person gør indsigelse over at
vedkommendes oplysninger behandles skal det sikres, at henvendelsen kommer fra den korrekte person,
og at indsigelsen er berettiget. Hvis den er det, må oplysningerne ikke anvendes længere, og de skal slettes.
Hvis indsigelsen ikke er berettiget kan oplysningerne fortsat anvendes.
Berigtigelse – den registrerede har ret til at få rettet eller slettet oplysninger såfremt de ikke længere er
korrekte, eller hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvormed de er indsamlet.
Mens det vurderes om berigtigelsen skal ske må oplysningerne ikke bruges. Hvis det vurderes at der ikke
skal ske en berigtigelse skal den registrerede informeres om det, sammen med oplysning om, at
vedkommende kan klage til Datatilsynet.

Underretning – hvis der skal ske en berigtigelse eller sletning af persondata, skal alle de som oplysningerne
er videregivet til have besked om, at de skal rette eller slette oplysningerne.
Dataportabilitet – hvis en registreret ønsker at få udleveret de oplysninger som

Vognmand Lars Therkildsen ApS opbevarer om vedkommende, og som vedkommende selv har afgivet, skal
de udleveres i et almindeligt format såsom .docx, .xlsx, .odt, .ods eller pdf.
De rettigheder man har som registreret stiller krav om, at det er muligt at finde alle oplysninger om kunder
og ansatte frem.

Derfor skal alle persondata gemmes på en sådan måde i Vognmand Lars Therkildsen ApS it-systemer, så de
relativt nemt kan findes frem, rettes, flyttes, udleveres eller slettes.
Tilsvarende gælder for persondata der findes i mail-systemet, på mobiltelefon og på papir.
7. Sikkerhedsbrud

Hvis der sker et sikkerhedsbrud skal Datatilsynet have besked inden 72 timer. Underretningen skal omfatte
karakteren af brud, omfang af brud, hvilke tiltag der er gjort for at begrænse skaderne, konsekvenserne af
bruddet og dokumentation for omstændighederne for bruddet.
Kun hvis det er usandsynligt, at bruddet fører til en risiko for fysiske personers rettigheder kan
underretning undlades.

Det er altid ledelsen i Vognmand Lars Therkildsen ApS, der beslutter om underretning skal ske eller ej.

