
 

DATASIKKERHED og POLITIK hos Sjørup Supply 
 
 
 
Denne Datasikkerhedspolitik beskriver, hvorledes Sjørup Supply indsamler og 
behandler de oplysninger som gives / indsamles om vore kunder. 
Sikkerhed er vigtig for os, og vi ønsker, at vores kunder skal føle sig trygge, når der 
overlades oplysninger til os. 
Med baggrund i den nye databeskyttelsesforordning, General Data Protection 
Regulation (GDPR), giver det os en anledning til at forklare, hvilke firma- og 
personoplysninger vi behandler, hvordan vi indhenter dem, og i særdeleshed, 
hvilken sikkerhed vi har omkring disse oplysninger. 
 
 
  
1. DATAANSVARLIG 
 
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne er: 
Sjørup Supply 
v/ Frank Sjørup 
Kobbelvænget 23 
2700  Brønshøj 
 
CVR-nr.: 15687134 
Telefon: 44666400 
e-mail: info@sjorup.dk 
 
 
  
2. BRUG AF FIRMA- og PERSONOPLYSNINGER 
 
Vi bruger dine oplysninger til følgende formål: 
 
Levering af vare- og tjenesteydelser: 
Herunder de krav som er i regnskabsmæssige henseende, herunder EAN nummer 
for kunder indenfor Kommuner og Det Offentlige 
Personoplysninger anvendes for at kunne levere de ønskede ydelser og for på 
bedste måde at kunne servicere dig i forbindelse med ydelserne. 
 
 
 



 
 
Markedsføring: 
Firma og personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, 
herunder at målrette vores kommunikation med dig på en relevant, redelig og 
inspirerende måde. 
Det har altid været Sjørup Supply’s politik, ikke at benytte overdreven 
markedsføring, men kun i forbindelse med relevante situationer, f.eks. i 
forbindelse med praktisk information omkring levering af ydelser omkring 
sommer og Jul, herunder vores traditionelle Julekort, samt målrettet 
information/tilbud  
 
 
  
3. SÆRLIGT OM PERSONOPLYSNINGER 
 
Vi indsamler og gemmer ikke personlige oplysninger på vores 
forretningskontakter, udover navn, eventuelt direkte telefonnummer og e-mail. 
Notater i forbindelse med besøg og telefonsamtaler gemmes kun på tryk og i en 
periode, som anses for gavnligt for samarbejdet. 
 
 
 
4. INDSAMLING AF OPLYSNINGER 
 
I forbindelse med oprettelse i vort kundekartotek, beder vi om de faktuelle 
oplysninger, herunder firmanavn, adresse, kontaktpersoner, telefonnumre og e-
mail adresser, samt eventuelt CVR og/eller EAN nummer. 
Udover, at vi forbeholder os ret til at kontrollere oplysningerne på adresse-
oplysnings- og Offentlige portaler, af hensyn til at oplysningerne er anført og 
stavet korrekt, indhenter vi ikke eksterne oplysninger om vores kunder. 
 
Bogholderisystemet opsamler oplysninger om ydelser købt hos os, også udover 
lovens krav om 5 års arkiv. 
Disse oplysninger benyttes primært til at yde bedst mulig service i forbindelse 
med henvendelser om tidligere leverede ydelser. 
 
På vores hjemmeside foregår der ingen registrering af hverken firmamssig eller 
personlig karakter, kun statistik registreres, herunder antal besøgende, mest 
besøgte sider m.m., men ikke noget der kædes sammen med en profil eller IP-
adresse. 
 



 
 
  
5. DATASIKKERHED: 
 
Som langvarig og erfaren operatør på dataområdet, har Sjørup Supply altid 
værnet ekstra meget om data, både når det angår oplysninger, arkivering, backup 
og destruktion. 
 
Intet er selvfølgelig 100% sikkert, men man behøver ikke ligefrem lægge sine 
oplysninger til ”offentligt skue”, og selvom indehaveren, Frank Sjørup, ofte er 
skældt ud, for at se farer alle vegne, har mange gennem tiden desværre været 
korrekte. 
 
De mest følsomme oplysninger er samlet i vort bogholderiprogram, som føres på 
en computer uden tilslutning til Internettet – det vil sige, der er ikke mulighed for 
at komme ind i programmet udefra. 
 
Alle data behandles internt, det vil sige ingen usikre ”Sky Drives” 
Backup ligger på interne harddiske, CD/DVD eller anden datakilde. 
Forældet backup slettes forsvarligt, løse medier (disketter, CD og DVD) destrueres 
inden de bortskaffes. 
Oplysninger på papir makuleres inden de bortskaffes. 
 
Kun ejeren, Frank Sjørup og eventuelle ansatte, har adgang til oplysninger på 
papir og elektronisk. 
 
 
  
6. VIDEREGIVELSE AF DINE OPLYSNINGER 
 
Som grundlag, videregives ingen oplysninger til tredje part, uden at vi først har 
indhentet tilladelse til dette, det kunne være i forbindelse med konsulentbistand 
fra ekstern leverandør, som er bestilt gennem os. 
 
Navn og adresse oplysninger videregives til de grossister, som på vores vegne 
leverer ydelser direkte. 
 
 
  
 
 



 
 
7. ÅBENHED og RETTIGHEDER 
 
 Som kunde, har du har altid ret til at: 
 anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, 
 anmode om adgang til dine personoplysninger, 
 gøre indsigelse mod behandlingen af dine firma-/personoplysninger til 

direkte markedsføring og 
 anmode om at få slettet alle oplysninger (idet lovmæssigt krav, om 5 års 

arkiv af regnskab, ikke kan tilsidesættes) 
 
Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte os via mail: info@sjorup.dk 
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