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Torben Clausens's cookies- og persondatapolitik 
Cookies på torbenclausen.dk 
På torbenclausen.dk benytter vi udelukkende cookies til statistisk brug. Eksempelvis til at registrere hvor 
længe besøgende er på en side, hvilke undersider de besøger osv. 

Ejer-oplysninger 
torbenclausen.dk udbydes af: 
Torben Clausen A/S 
Oksbølvej 14 
DK-6100 Haderslev 
Tlf.: 74 52 47 23 
E-mail: adm@torbenclausen.dk 

Persondatapolitik på torbenclausen.dk 
Når du benytter torbenclausen.dk, accepteres det samtidigt, at Torben Clausen A/S behandler dine 
personoplysninger i henhold til denne datapolitik.  
Torben Clausen A/S respekterer til fulde alle ønsker om diskretion af personfølsomme oplysninger, som 
afgives på torbenclausen.dk, og vi er meget opmærksomme på at behandle alle personlige oplysninger 
under hensigtsmæssig beskyttelse. 

Kan du ikke acceptere vores persondatapolitik, bedes du undlade at benytte torbenclausen.dk. 

Personlige oplysninger 
Personlige oplysninger dækker over alle informationer, som kan bruges til at identificere en person. Det 
gælder dit for- og efternavn, alder, køn, privatadresse, e-mail eller andre kontaktoplysninger. 

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler Torben Clausen A/S? 

I udgangspunktet kan du tilgå torbenclausen.dk uden at fortælle os, hvem du er eller give 
personoplysninger om dig selv.  
Torben Clausen A/S har dog brug for specifikke personoplysninger for, at kunne handle med dig og 
levere nyheder samt andre tjenester til dig. 

Torben Clausen A/S indsamler og behandler oplysninger om dig, når du: 

 Giver oplysninger i forbindelse med, at du bestiller en af Torben Clausen A/S’ ydelser 

 Indhenter tilbud på en af Torben Clausen A/S’ ydelser 

 Sender en jobansøgning 

 Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback 

 Giver os øvrige oplysninger via torbenclausen.dk eller via andet medie 
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Torben Clausen A/S indsamler kun de nødvendige personoplysninger for at levere den ydelse, som du 
efterspørger. 

Torben Clausen A/S indsamler ikke personoplysninger fra tredjemand om dig. 

Torben Clausen A/S opbevarer ikke informationer eller andre oplysninger om eksempelvis 
bankkontonumre eller lignende med mindre der er behov for dette for at kunne opfylde vores 
forpligtelser til dig. 
 

Hvem videregiver Torben Clausen A/S personoplysninger til? 

Personoplysninger afgivet på torbenclausen.dk eller på anden måde oplyst pr. telefon eller e-mail 
videregives kun til: 

 Torben Clausen A/S’ interne afdelinger 

 Udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte personoplysningerne med henblik på at levere varer 
eller serviceydelser, som du har bestilt 

 Forretningspartnere med henblik på at registrere og vedligeholde din konto hos Torben Clausen A/S 
 Torben Clausen A/S videregiver i øvrigt til andre, fx misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis du 

udøver misbrug eller svindel over for Torben Clausen A/S 

For at kunne videreudvikle og forbedre torbenclausen.dk, fører vi statistik over, hvordan vores brugere 
benytter siden. Statistikken anvendes kun i opsummeret form, som for eksempel at få et indblik i hvilke 
sider og browsere kunderne benytter. 

Torben Clausen A/S kan videregive personoplysninger til tredjepart, hvis loven kræver dette. 
Privatlivsvilkårene for Torben Clausen A/S accepteres automatisk ved besøg på torbenclausen.dk, samt 
bestilling af en ydelse hos Torben Clausen A/S. 

Bortset fra at loven skulle kræve det, eller hvor du udtrykkeligt har givet samtykke, videregiver Torben 
Clausen A/S ikke data om din anvendelse af tjenesterne på torbenclausen.dk. 

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet 
til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug. 

Adgang til oplysninger 

Du kan altid ændre i dine kontooplysninger og interesseområder hos Torben Clausen A/S. 

Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger Torben Clausen A/S har registreret om dig. I så fald bedes du 
tage kontakt til os på telefon 74 52 47 23.  
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Ændring og opdatering af privatlivspolitikken 
Torben Clausen A/S forpligter sig til løbende at leve op til lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets 
fred. Har du spørgsmål eller kommentarer til vores politik på dette område, er du velkommen til at 
kontakte os pr. mail på adm@torbenclausen.dk. 

Skulle der være registeret forkerte oplysninger, eller har du andre indsigelser, kan du kontakte os på 
ovenstående e-mail adresse. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Torben Clausen A/S 
har registreret om dig, og du kan gøre indsigelse i henhold til reglerne i Persondataloven. 
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