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DK JERN & METAL er utrolig glade for vores kunder.  

  

Derfor tager vi naturligvis også alt det med GDPR og ansvaret der følger med at behandle data 

alvorligt. Vi passer derfor rigtig godt på de persondata vi får fra jer.  

   

 Da du handler med os informerer vi derfor om at vi opbevarer følgende data på jer:  

• Virksomheder: Firmanavn, CVR, adresse, mailadresser, telefonnumre, kontonummer samt 

den daglige kameraovervågning af pladsen i forbindelse med handel af jern og metal.  

• Privatkunde: Navn, adresse, cpr, kontonummer samt den daglige kameraovervågning af 

pladsen i forbindelse med handel af jern og metal.  

  

Brugen af jeres data  

Alle handler bliver registreret som love kræver det, vi skal kunne dokumentere alle transaktioner. 

Dvs. vores handler med jern og metal. Derudover skal vi dokumentere hvor vi køber vores jern og 

metal fra, dvs. de firmaer og personer vi handler med.   

  

Tredje parts behandling af dine data:  

De informationer vi har på jer bliver ikke overført til nogen form for tredje part uden jeres samtykke. 

Det vil kun være de myndigheder med lovhjeml til indhentelse af persondata, som vi har mulighed 

for at videregive det fornødne data til.  

  

Jeres rettigheder:  

Vi vil altid kunne oplyse hvilke informationer vi har på jer og I har naturligvis også ret til at få slettet 

dem når vores lovmæssige forpligtelser naturligvis ophører.  

  

Markedsføring:  

Jeres mailadresse, fysiske postadresse og telefonnummer vil vi gøre brug af når det giver mening, fx 

ved at formidle priser, nye vilkår og evt. nyheder omkring DK JERN & METAL. Det er til hver en tid 

muligt at blive fjernet fra denne liste, det sker blot ved at skrive til vores DATA ansvarlige på 

info@dkjernogmetal.dk - det vil også være på denne mail I kan klage hvis I mener I ikke har givet 

samtykke herom.   
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