
 

 

Persondatapolitik for sejerØhuset ApS 
Sejerø den 15. januar 2020 

 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig oplysninger om, hvordan vi behandler 
dine data. Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til varetagelse af 
din rolle som anpartshaver i sejerØhuset ApS eller som projektdeltager i etableringen af sejerØhuset. 
Vi videresælger aldrig oplysninger til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end 
beskrevet i denne privatlivspolitik. 

SejerØhuset ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra 
dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 
SejerØhuset ApS kan kontaktes her: 

sejerØhuset ApS 
c/o Jens Qvist Thomassen  
Sejerøvej 25, 4592 Sejerø 
CVR-nr: 40068724 
Telefon: 31331074 
Mail: jthomassen1@mac.com 

Dine oplysninger behandles kun med det formål at kunne håndtere vores relationer til dig som 
anpartshaver i sejerØhuset ApS eller projektdeltager: 

• vedligeholdelse af selskabets anpartsbog 
• kommunikation og gennemførelse af selskabets generalforsamlinger 
• kommunikation om selskabet virke 
• projektarbejde herunder kommunikation med tredjeparter i projektet 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens 
artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde relationerne mellem dig og sejerØhuset 
ApS 

Vi behandler kun almindelige personoplysninger i form af registrerings- og kontaktoplysninger som 
navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, som er indhentet hos dig. Vi videregiver eller deler ikke 
dine personoplysninger til nogen. 

Vi opbevarer dine personoplysninger i form af selskabets anpartsbog så længe du er anpartshaver i 
selskabet eller deltager i projektarbejdet. Oplysningerne slettes umiddelbart når din rolle i forhold til 
selskabet eller projektet ophører. 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de 
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her kan du også læse om dine 
muligheder for at klage over vores behandling ad dine persondata. 

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

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine 
persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid 
gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. 



 
 

 
 

 


