
Persondatapolitik 
 
Generelt  
Persondatapolitikken i dette afsnit beskriver, hvorledes VirksomhedsSocialisten ApS, Ruskærvej 27, 7451 
Sunds, CVR/nr. 39590581 indsamler og behandler personlige oplysninger. 
VirksomhedsSocialisten er dataansvarlig og samarbejder med en række databehandlere, med hvem der er 
underskrevet databehandler- og fortrolighedsaftaler. Du kan henvende dig til Dataansvarlig Anni Christensen 
vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger på 
anni@VirksomhedsSocialisten.dk eller tlf. 22 55 01 19. 
 
Registrering af oplysninger 
VirksomhedsSocialisten behandler og gemmer alle dokumenter i al kontakt med eksisterende og potentielle 
kunder elektronisk. VirksomhedsSocialisten registrerer følgende oplysninger om en kunde eller potentiel 
kunde efter kontakt: 
• Virksomhedsnavn 
• Virksomhedens CVR-nummer 
• Virksomhedens adresse 
• Postnr. og by 
• Virksomhedens kundenummer, såfremt virksomheden er kunde hos VirksonhedsSocialisten. 
• Kontaktpersons navn, e-mailadresse og telefonnummer 
• Hvilke ydelser virksomheden er interesseret i 
 
Oplysningerne gemmes i et lukket system samt et faktureringssystem, hvortil kun VirksomhedsSocialistens  
medarbejdere og databehandlere har adgang. Oplysningerne er nødvendige for, at VirksomhedsSocialisten 
kan hjælpe virksomheden med de aftalte ydelser.  
 
Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, 
litra b, c og f. Der sker efterfølgende ingen dataoverførsel af personoplysninger. 
Ønsker en virksomhed at se, hvilke data VirksomhedsSocialisten har registeret om virksomheden eller 
kontaktpersonen, bedes virksomheden henvende sig skriftligt til VirksomhedsSocialisten. 
 
Nyhedsbrev 
Ved tilmelding til VirksomhedsSocialistens nyhedsbrev giver man samtidig samtykke til at modtage 
VirksomhedsSocialistens nyhedsbrev 6-12 gange årligt. VirksomhedsSocialisten gemmer navn og mail i det 
nyheds-mailsystem, der anvendes. Man kan til enhver tid framelde sig nyhedsbrevet via de enkelte 
nyhedsbreve eller ved at kontakte VirksomhedsSocialisten på anni@VirksomhedsSocialisten.dk 
Der oplyses om Persondatapolitik ved tilmelding af nyhedsbrev både på hjemmeside og tilmelding til 
arrangementer. Persondatapolitikken betragtes som accepteret efter tilmelding til nyhedsbrevet. 
 
Udfyldelse af formularer på hjemmesiden 
Ved udfyldelse af formularer på www.VirksomhedsSocialisten.dk er man bekendt med at de opgivne 
oplysninger registreres i vores system og videresendes via e-mail til en medarbejder. Oplysningerne 
indsamles og videregives sådan at VirksomhedsSocialisten kan behandle henvendelsen.	


