
Generelt 

Som besøgende på vores website er du i sikre hænder. Nedenfor fremgår vores 
datapolitik, som omhandler de oplysninger vi indsamler for at sikre brugeroplevelsen 
på vores side. Ydermere beskriver vi, hvorfor du med ro i sjælen kan navigere rundt på 
vores side uden at bekymre dig om, om vi misbruger dine digitale fodspor på siden. 
 
 
Cookies 

Vi anvender cookies på vores hjemmeside, som er data, der gemmes på din enhed 
(computer, mobil, tablet el. lign). Disse data har til formål at genkende din enhed og 
øge brugervenligheden samtidigt med at de husker indstillinger, målretter annoncer 
mm. 

Det er muligt at slette sine cookies og alternativt blokere dem. 
Sletter eller blokerer du dog dine cookies, vil de annoncer du får vist ikke være lige så 
relevante for dig. Desuden vil der oftere blive vist annoncer for dig. 
 

Behandlingsaktiviteter 

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter: 
 

Hjemmeside 
 
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger: 
 

o Booking: Til en eventuel booking via vores hjemmeside indsamler vi navn, 
telefonnummer og e-mail til behandlingen af bookingen 

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til at behandle 
din booking. 

o Køb: Når du handler hos os, behandler vi kun de oplysninger, som er nødvendige 
for en transaktion. Vi opbevarer kun disse oplysningerne indtil formålet med 
oplysningerne ikke er nødvendige længere. 

o Udlejning: Når du lejer noget hos os, indsamler vi navn, telefonnummer, e-mail, 
adresse og tager et billede – kun med din tilladelse – af din pas.  
Alle oplysninger bliver opbevaret, så længe det er nødvendigt. Efter aflevering af 
det lejede, bliver dine oplysninger slettet. Det billede, vi har taget (som kun bliver 
taget for vi sikre os, at det lejede ikke bliver stjælet), bliver slettet imens du er der 
og det slettede billede bliver slettet. 

o Kontakt: Når du kontakter os via vores hjemmeside eller e-mail, indsamler vi 
navn, e-mail og telefonnummer til behandlingen af din henvendelse. 
Oplysninger opbevares kun indtil formålet med oplysningerne ikke er 
nødvendige længere. 

 
 
Til behandlingen af oplysningerne benytter vi os af Wix.  



Kunder 
 
Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres 
korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige 
aftaler, betalingsinformationer og lignende.  

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart 
herefter slette personoplysningerne. 

 
Jobansøgninger 
 
Hvis du ansøger om et job hos os opbevarer og behandler vi din ansøgning således den 
kun kommer de personer i hænde, som sagligt skal tage stilling til den. Din ansøgning 
og dine medfølgende oplysninger opbevares kun indtil formålet med de oplysninger er 
nødvendigt. 

Videregivelse af personoplysninger  

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. 
 

Nyhedsbrev 

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig 
dette igen.  

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra 
virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores 
ydelser. 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. 

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i 
første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, 
så ledes du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk 
selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke.  

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. 
Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi 
ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores 
passivitet. Du kan altid framelde nyhedsbrevet ved at sende os en besked til: 
kitecornerloekken@gmail.com  

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at 
det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens 
spamvejledning afsnit 11.3.  

 

mailto:kitecornerloekken@gmail.com


Bogføring 

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer 
fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå 
almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse. 

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra. 

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er 
afsluttet.  
 

Dataansvarlig 

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om 
vores kunder og samarbejdspartnere. vi sørger for, at vores behandling af dine 
personoplysninger sker i overensstemmelse med den til hver en tid gældende 
lovgivning Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

KITE CORNER LØKKEN ApS 
Søndergade 17, 9840 Løkken, Danmark 
mobil:  + 45 60 65 25 82 
E-mail: kitecornerloekken@gmail.com 
CVR-nr.: 39390892 
 

Indsigt i oplysninger samt klager 

Det er altid din ret at få oplyst præcis hvilke personoplysninger vi behandler om dig. 
Desuden kan du til hver en tid frabede at oplysningerne anvendes. Ydermere kan du få 
tilbagekaldt dit samtykke til, at oplysninger om dig bliver behandlet. Hvis oplysninger, 
som måtte blive behandlet, er forkerte, har du ret til at få slettet eller rettet disse. Dette 
sker ved at kontakte os på:  

Kitecornerloekken@gmail.com  

Føler du, at vores behandling af dine personoplysninger er forkert, og ønsker du at 
klage, kan du kontakte Datatilsynet. 
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