
Persondata-politik hos Totalbyg 
 
Persondataforordningen 
Den nye persondataforordning trådte i kraft d. 25. maj 2018 og den stiller nye krav til virksomheder, 
hvorledes man behandler personoplysninger. 
Med personoplysninger menes i denne politik informationer, der kan bruges til at identificere dig. 
Under normale forudsætninger bearbejdes personoplysninger som der er beskrevet i denne politik 
for beskyttelse og behandling af personoplysninger. 
Der kan dog være tale om tilfælde, hvor Totalbyg forbeholder sig retten til at bearbejde 
oplysningerne yderligere i det omfang, som er tilladt eller kræves i henhold til lovgivningen eller 
som grundlag for en eventuel retslig udredning. 
 
Anvendelse af personoplysninger 
I de fleste tilfælde er det en forudsætning for vores arbejde at vi har følgende personoplysninger: 

• Fornavn og efternavn 
• Adresse 
• Mail-adresse 
• Telefonnummer 

 
I forbindelse med opskrivning på venteliste, vil det være ovenstående oplysninger vi vil bede om. 
Dataene vil blive opbevaret elektronisk. 
I nogle tilfælde vil vi være nødsaget til at modtage yderligere oplysninger, såsom uddannelses-
aftale m.v.. 
Totalbyg sælger og deler ikke eller på anden vis spreder ikke dine personoplysninger til tredjepart 
med mindre der er indgået samtykkeerklæring herom. 
De personoplysninger, der indsamles, kan dog offentliggøres for tredjepart, såfremt at Totalbyg 
bliver det pålagt af eksterne parter der anmoder herom i overensstemmelse med gældende lov, 
domstolsbeslutning eller domstolsproces her eller udenlands. 
 
Ret til adgang, rettelser og indvendinger 
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har adgang til hos dig.  
Såfremt at du har bemærkninger til brugen af dine personoplysninger eller har noget at indvende 
mod bearbejdningen, indsamlingen eller opbevaringen af oplysningerne el bedes du kontakte os 
på info@totalbyg.dk. Såfremt at du ønsker at få slettet dine personoplysninger bedes du ligeledes 
tage kontakt til os på info@totalbyg.dk. 
Totalbyg gemmer som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år efter at kontakten er afsluttet. 
Ved lejemåls ophør vil dine personoplysninger blive gemt i 10 år, svarende til den ultimative 
forældelsesfrist efter fremsendelse af flytteopgørelse. 
 
Sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger 
For at kunne garantere sikkerheden og beskyttelsen af de personoplysninger, som indsamles 
online, anvendes udelukkende netværk, som beskyttes med firewalls. Ved behandlingen af dine 
personoplysninger etableres foranstaltninger for at beskytte oplysningerne mod tab og misbrug. 
Det er en begrænset del af medarbejdere i Totalbyg som har adgang til dine personlige 
oplysninger.  
 
Kontakt os 
Hvis du har spørgsmål om eller har klager i forbindelse med vores efterlevelse af denne politik for 
beskyttelse og behandling af personoplysninger, kan du kontakte os via e-mail på info@totalbyg.dk 
 
Hvis du vil vide mere om reglerne for registrering af personoplysninger, henvises til information i 
Persondataloven. 


