PERSONDATAPOLITIK
(Fortegnelse jf. art. 30)
Rev. 2 (2019)

Indledning:
I henhold til EU-bekendtgørelse af 2016/679 af 27. april 2016 også i daglig tale kaldet
”Persondataforordningen” er det pålagt virksomheder mfl. at oplyse hvordan personfølsomme oplysninger
opbevares, sikres mm.

Denne persondatapolitik bliver gennemgået hvert år, hvor der kan ske ændringer. Dokumentet vil hele
tiden være tilgængelig på virksomhedens internetside samt oplyst i link i mails.

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende dokument for behandling af
personoplysninger.
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Dataansvarlig:
Landinspektørfirmaet TPC, Kirkeplads 6, 3770 Allinge, tlf 56951878, kontakt@lsp-tpc.dk
CVR.nr. 25357620

Ansvarlig indehaver:

Landinspektør Tue Pelle Christiansen

Tlf:

56951878

Mail:

tue@lsp-tpc.dk

Formål:
Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger er udelukkende at kunne udføre den
konkrete matrikulære eller tekniske opgave, rådgivning for kunder og klienter, og varetage administrative
opgaver forbundet med personaleadministration.

Oplysningerne vil ikke blive brugt i markedsføringsmæssige tiltag uden direkte accept i hvert enkelt
tilfælde.

Hvilke oplysninger er aktuelle?
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de nødvendige personoplysninger, der er nødvendige for
varetagelse af den konkrete sag. Dette gælder som udgangspunkt oplysninger hentet via centrale registre
som tingbogen, OIS samt matrikelregisteret eller oplysninger som videregives af rekvirenten eller andre til
Landinspektørfirmaet TPC.
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:
-

Klienter
Naboer, som ikke er klienter
Ansatte

Oplysninger som behandles:
-

Navn, adresse
Telefonnummer
E-mail
Matrikelnummer
CPR-nummer
Bankforbindelse
Aftalte handelspriser og specielle vilkår mm.
Øvrigt relevant for sagens gennemførelse

Modtagere af personoplysningerne
Landinspektørfirmaet TPCs medarbejdere vil have adgang til oplysningerne. Derudover kan følgende
offentlige myndigheder få overdraget oplysningerne, når det er relevant for opgaven, listen er ikke
udtømmende.
-

Erhvervsstyrelsen
Kystdirektoratet
Miljøstyrelsen
Landbrugsstyrelsen
Naturstyrelsen
Geodatastyrelsen

Derudover vil oplysninger gives videre til primære og sekundære lodsejere, og deres repræsentanter. Der
er primært tale om følgende:
-

Advokater for parter i sagen
Ejendomsmæglere
Arkitekter
Ingeniører
Revisorer
Øvrige konsulenter
Banker
Realkreditforeninger

I sager hvor det er nødvendigt, kan oplysninger også overdrages til øvrige såsom andre rettighedshavere,
eller parter for hvem kendskab til oplysningerne er påkrævet.

Tredjelande og internationale organisationer:
Landinspektørfirmaet TPC overfører ikke personoplysninger til tredjelande eller internationale
organisationer.

Sletning:
Landinspektørfirmaet TPC opbevarer oplysningerne om kunder og opgaver i minimum 10 år, hvilket svarer
til den periode hvor Landinspektørfirmaet TPC kan gøres erstatningspligtig efter gældende regler.
Oplysninger om CPR-nummer slettes efter sagens afslutning.
Materialer herunder opmålinger, skitser kort, udkast både som kort og som skriftlige redegørelser og
undersøgelser er beskyttet af ophavsrettighedsloven og gemmes derfor af Landinspektørfirmaet TPC.
Personoplysninger om medarbejdere slettes efter 5 år fra fratrædelse.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
De tekniske og organisatoriske foranstaltninger som Landinspektørfirmaet TPC gør brug af er bl.a.
-

Firewall
Anti-virusprogram
Anti-mailwareprogrammer
Computere er lås med kodeord
Kontoret er aflåst udenfor åbningstid

Derudover køres der med backup, så integriteten af personoplysninger sikres. Personoplysningerne tilgås
kun af medarbejdere som, igennem deres arbejde, har brug for at anvende oplysningerne.
Der foreligger databehandleraftale om Online Backup med Formula Micro Hosting ApS, CVR.nr. 33586469

Dine rettigheder
Når vi indsamler oplysninger om dig, har Du en række grundlæggende rettigheder efter
persondatareglerne. Dette er:
-

Kunden har ret til at få adgang til sine persondata
Kunden har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata
Ret til at klage til Datatilsynet

For at yderligere information omkring rettigheder kan der læses mere på hjemmesiden
www.datatilsynet.dk

