
Persondatapolitik for Kunder hos HP Schou A/S 

Her kan du læse, hvordan HP Schou A/S håndterer personoplysninger vedr. kun-
der. 

Dataansvarlig 

HP Schou A/S er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personop-
lysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. 

Vores kontaktoplysninger er: 

Nordager 31 
6000 Kolding 

CVR.: 50102017 
E-mail: dk@hpschou.com
Telefon:+45 8891 8000

Vi behandler følgende persondata  

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger: 

Når du bruger vores hjemmeside placerer vi cookies. Cookies er en tekstfil, som 
gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende, med det formål at genkende den, 
huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.  

Man har 3 valgmuligheder 

- Accepter ikke cookies
- Accepter kun funktionelle cookies
- Accepter alle cookies

Vælger man ikke at acceptere cookies, så gemmes browser dataen ikke og man 
skal f.eks. logge ind hver gang man besøger shoppen 

Accepterer man kun funktionelle cookies så gemmes der kun funktioner i forbin-
delse med funktionaliteten af vores shop. (login – om der ligger varer i kurven 
osv.) 

Acceptere man alle cookies så gemmer browseren alle oplysninger. 

mailto:dk@hpschou.com
tel:+45%208891%208000
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Når du handler hos os behandles følgende personoplysninger: 

• Vi registrerer følgende personoplysninger, når du handler hos os:
o Navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mailadresse, CVR, 

Firma, Branche, Primært produkt.
• Formål med behandling og retsgrundlag

o Behandlingen af personoplysninger er nødvendigt for, at vi kan 
leve-re de produkter, du køber hos os samt for at vi kan opfylde 
garanti-forpligtelser.

• Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. mand
• Personoplysninger slettes 5 år efter handlen er gennemført, medmindre vi  

ved lov er pålagt at skulle gemme dem længere.
• Dine oplysninger behandles ens uanset tilhørssted (Danmark, Norge, Kina 

osv.). 

Dine rettigheder 

• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har regi-

streret om dig
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig.

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger,
som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har
du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling heref-
ter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle
personoplysningerne.

Sikkerhed 

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informati-
onssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine 
personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkom-
mende får adgang eller kendskab til dem.  

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores med-
arbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysnin-
ger om personlige interesser og vaner.  
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Ved tilbagekaldelse af samtykke og ønske om sletning af din data bedes du kon-
takte HP Schou A/S på ovenstående tlf.nr., hvorefter HP Schous HR afdeling vil 
blive gjort opmærksom på dette og udføre sletning umiddelbart efter. 

Klageinstans 

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig 
til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: 
www.datatilsynet.dk  

http://www.datatilsynet.dk/

