Persondatapolitik
Persondatapolitik
1.0 Dataansvarlig
ESK Ejendomme A/S
Holmensvej 25
3600 Frederikssund
Kontakt e-mail: info@esk-ejendomme.dk
Cvr-nr. 26027098
2.0 Hvilke personoplysninger vi indsamler til brug for udlejning af hytter.
Vi indsamler personoplysninger for at kunne opfylde vores aftale med dig.
NB: Du kan ikke være kunde hos os, hvis du ikke giver os de mindste- oplysninger, vi
beder om.
Hvis du har er individuel person, indsamler vi følgende personoplysninger om dig:
Navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktdetaljer.
Hvis du bestiller som en forening eller virksomhed indsamler vi yderligere :
Navn på foreningen eller virksomhed, EAN nr. for offentlig virksomhed
Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved bestilling af en hytte hos
os.
Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand.

Brug af personoplysninger
Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din forening
eller virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt
har samtykket hertil.
3.1 Indsigt i personoplysninger m.v.
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos ESK Ejendomme
A/S, skal du rette henvendelse på info@esk-ejendomme.dk
Er der registreret forkerte oplysninger om dig, eller hvis du har andre indsigelser mod
vores behandling af dine personoplysninger, så skriv til os på info@esk-ejendomme.dk.
Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er
berettiget til at komme med indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.
Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du
ret til at få dem rettet.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for
behandling. Blot skriv til os på info@esk-ejendomme.dk.
Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, vi foretager med
dit samtykke.
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi ikke
giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere
på www.Datatilsynet.dk
3.2 Sletning af personoplysninger
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de
blev indsamlet til, afsluttes.
Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din
forening eller virksomhed.
Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet
hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.
3.4 Vores rolle som databehandler
I forhold til dig og din forening eller virksomhed, er vi databehandler for de
personoplysninger du selv behandler, herunder opbevarer i ESK Ejendommes
bookingsystem.

3.5 Ændring af vores persondatapolitik
I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af
en synlig meddelelse på vores websites.
Sidst revideret Maj 2018.

