
 
 

 
 

Persondatapolitik for kunder, samarbejdspartner og 

hjemmesidebesøgende 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger 

Denne politik beskriver, hvordan Huset Venture indsamler og behandler de personoplysninger, som du 

afgiver til os, eller som vi indsamler om dig bl.a. via vores hjemmeside www.husetventure.dk og vores 

webshop www.hvshop.dk. 

Huset Venture er dataansvarlig for de persondata, som vi indsamler. 

Huset Venture har fælles dataansvar med Facebook for personoplysninger, der indsamles ved hjælp af 

Facebooks analyseværktøj ”Facebook Indblik i side”. Når du besøger vores Facebook-side, vil du få adgang 

til information om denne behandling. Du kan få flere oplysninger her 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

Vi og Facebook har indgået en aftale om fælles dataansvar. Du kan læse aftalen her: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en 

eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte: 

Huset Venture Midtjylland Huset Venture - Danmark Huset Venture shop (HVshop) 

Skanderborgvej 277 

DK- 8260 Viby J 

Skanderborgvej 277 

DK- 8260 Viby J 

Dieselvej 9 

6000 Kolding 

CVR-nr.: 24992330 CVR-nr.: 31835666 CVR: 31835666 

Tlf.: 8628 3555 Tlf.: 8628 3555 Tlf.: 8738 2018 

E-mailadresse: 

GDPR@husetventure.dk 

E-mailadresse: 

GDPR@husetventure.dk 

E-mailadresse: 

hvshop@husetventure.dk 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:  

• Administration af kundeforhold, herunder behandling af ordrer, fakturering og reklamationer, 

bogføring, lønadministration, og kundeservice generelt 

• Analyse af din brug af vores hjemmeside og facebookside, herunder med henblik på forbedring og 

optimering af vores hjemmeside 

• At vi kan indsamle og udarbejde viden/statistik, så vi kan analysere, hvordan vores kunder bruger 
og færdes på vores hjemmeside og facebookside, så vi kan optimere brugeroplevelsen og 
hjemmesidens funktion, foretage markedsføring af vores produkter over for dig, herunder via 

Facebook og Google 

• At kunne levere nyhedsbreve til dig, udarbejde statistik til brug for optimering af nyhedsbrevene, 
og til markedsføring af vores ydelser, samt at kunne dokumentere dit samtykke til at modtage 

nyhedsbrevet 

• Vurdering af din kvalifikationer til en opslået eller ikke-opslået stilling 

• Varetagelse af vore interesser, herunder for at fastlægge, håndhæve eller forsvare et retskrav 

• Direkte markedsføring 

• Levering af ydelse 

 

http://www.husetventure.dk/
www.hvshop.dk
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum


 
 

 
 

Personoplysninger vi behandler om dig 

Almindelige personoplysninger  

Til brug for de formål, som vi har angivet ovenfor, kan vi behandle følgende personoplysninger om dig:  

• Navn 

• Kontaktoplysninger (fx adresse, telefonnummer) 

• E-mailadresse 

• Fødselsdato 

• Karakterudskrifter 

• Personlighedstest 

• Cpr-nr. 

• Oplysninger om strafbare forhold 

• IP-adresse, type af browser, søgetermer, netværkslokation 

• kontaktformularhenvendelser (navne, e-mailadresser, henvendelser du selv har indtastet) 

• uddannelsesmæssige baggrund og arbejdshistorik m.v. 

• oplysninger til at kunne udføre kundernes bogføring og lønadministration 

Følsomme personoplysninger  

Vi kan i visse tilfælde behandle følgende følsomme personoplysninger om dig, når dette er nødvendigt til 

de formål, som vi har angivet ovenfor. 

• Race og etnicitet 

• Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold 

• Helbredsoplysninger 

Dine personoplysninger gøres ikke til genstand for automatiske afgørelser, herunder profilering.  

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine almindelige (ikke-følsomme personoplysninger), hvis:  

• du har givet dit forudgående samtykke til behandlingen (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 

1, litra a) 

• behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at vi kan indgå en kontrakt med dig 

(databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b) 

• vi er retligt forpligtet til at behandle dine personoplysninger (databeskyttelsesforordningens art. 6, 

stk. 1, litra c) 

• behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at vi kan varetage enten vores eller 
relevante tredjeparters legitime interesser, herunder navnlig hensynet til f.eks. kundesegmentering, 

markedsføring, kvalitetskontrol m.v. (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f) 

Vi behandler kun dine følsomme personoplysninger, hvis:  

• du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 

2, litra a) 

• behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for vi kan overholde vores arbejdsretlige 
forpligtelser, der er hjemlet i gældende ret eller kollektiv overenskomst (jf. 

databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b og databeskyttelseslovens § 12, stk. 1) 



 
 

 
 

• behandlingen er nødvendig for, at vi kan fastlægge, håndhæve eller forsvare et retskrav 

(databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f) 

Modtagere af dine personoplysninger  

I visse tilfælde videregives dine personoplysninger til leverandører (databehandlere), som vi samarbejder 

med og som udfører opgaver på vegne af os. Dette kan eksempelvis være IT-leverandører Podio, 

Pipedrive, OneNote, Admind, WeTransfer, R-Mail, e-boks, Idealshop, Mailchimp. Sådanne leverandører 

behandler dine personoplysninger på baggrund af vores dokumenterede instrukser.  

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker 

videregives til PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. 

Ved køb af varer, som ikke står på vores eget lager, kan de nævnte oplysninger videregives til den 

producent eller importør af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen. 

Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtede til det ved lov, eller til 

politiet ved mistanke om lovovertrædelser eller som led i efterforskning af konkrete lovovertrædelser. 

Oplysninger om et køb, herunder hvem der har foretaget købet og hvor varen er leveret, kan videregives 

til kortudsteder, hvis kortholder oplyser, at kortet er misbrugt i forbindelse med det konkrete køb. 

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. 

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet hosting, udsendelse af nyhedsbreve samt 

målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. 

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig 

for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og 

er underlagt fortrolighed om disse. 

To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De 

fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem EU-Kommissionens 

standardkontrakter. 

Vi kan også i visse tilfælde videregive dine oplysninger til andre eksterne tredjeparter. Det kan f.eks. være 

til Erhvervsstyrelsen, SKAT, STENA, rådgivere m.fl. 

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande  

Vi kan i visse tilfælde overføre dine personoplysninger til modtagere i tredjelande. Vi vil i disse tilfælde 

sikre fornødne eller passende garantier for beskyttelse af dine personoplysninger, herunder ved brug af EU 

Kommissionens standardkontrakter. Du kan til enhver tid kontakte os for at for modtage en kopi af disse 

garantier eller hvor du kan finde flere oplysninger om disse.  

Periode for opbevaring  

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet 

ovenfor.   

Vi bevarer derfor dine personoplysninger, så længe du er kunde hos os og i en periode på 3 år efter at 

kundeforholdet er ophørt.   

Personoplysninger indsamlet via hjemmesiden opbevares enten indtil ønskede services (fx 

nyhedsbrevstilmeldinger) frameldes eller indtil den ønskede service/opgave er udført med tillæg af 5 år iht. 

anden lovgivning. 



 
 

 
 

Oplysningerne indsamlet om din brug af Hjemmesiden bl.a. ved brug af cookies slettes, når cookien udløber. 

Læs mere i vores cookiepolitik (https://husetventure.dk/aarhus/privatlivspolitik/). 

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, slettes, når dit samtykke til 

nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. Vi kan 

dog gemme dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at vi sidste gang har sendt dig elektronisk 

markedsføring. 

I det omfang dine personoplysninger indgår i regnskabsmateriale, opbevarer vi disse personoplysninger i 

op til 5 år beregnet fra udgangen af det år som regnskabsmaterialet vedrører for at opfylde kravene i 

bogføringslovens § 10.  

Hvis du bliver tilbudt en stilling, vil dine personoplysninger blive en del af din personalemappe og 

opbevares så længe du er ansat og i en periode på op til 1 år ansættelsesforholdets ophør. 

Hvis du får afslag på stillingen, kan vi - med dit samtykke - opbevare dine personoplysninger i op til 6 

måneder efter afslutning af rekrutteringsprocessen, hvorefter de slettes. 

Dine rettigheder   

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger kan du gøre brug af følgende rettigheder. 

Nogle af rettighederne kan dog være underlagt begrænsninger eller undtagelser.  

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 

som du finder på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).  

Ret til indsigt  

Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om 

indsigtsret. 

Ret til berigtigelse  

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ret til at anmode om 

at få fuldstændiggjort personoplysninger, idet omfang disse måtte være ufuldstændige og mangelfulde.   

Ret til sletning  

I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrister 

indtræffer.   

Ret til begrænsning af behandling 

Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  

Ret til dataportabilitet  

Hvis vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med 

dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et 

struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få overført disse 

personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.  

Ret til at gøre indsigelse  

Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores eller databehandleres behandling af dine 

personoplysninger.   

https://husetventure.dk/aarhus/privatlivspolitik/
http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/


 
 

 
 

Retten til ikke at være genstand for automatiske afgørelser  

Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk 

behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.   

Ret til at tilbagekalde samtykke  

Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert 

tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre virksomheden har et 

andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.  

Ret til klage 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at 

behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på 

www.datatilsynet.dk.  

Ændringer til privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, 

nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. Visse ændringer 

kan kommunikeres direkte til dig. 

 

 

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: [24. maj 2022] 

 

www.datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

