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Persondatapolitik 
Gennemgående for vores person- og virksomhedsoplysninger er, at vi kun behandler dem til bestemte formål og 
ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til 
opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter jeres oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

 

Behandling af person- og virksomhedsoplysninger 

Vi behandler følgende (almindelige) personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, web-adresse 
samt alle indkommende oplysninger fra jer. 

 

LenITs formål med behandling af person- og virksomhedsoplysninger 

Vi behandler personoplysninger og virksomhedsoplysninger til bestemte formål, når vi har et lovligt grundlag. 

Formålet med behandlingen af oplysninger er: 

• fremsendelse af ordrebekræftelser, faktura, tilbud og lign. 
• fremsendelse af materiale efter jeres godkendelse 
• administration af jeres forhold til os 

Oftest vil vores behandling af personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi beder 
derfor kun om samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle personoplysninger til de formål, 
der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi anmoder om et samtykke, er det frivilligt, om man vil give samtykke, og man kan til enhver tid trække det 
tilbage ved at kontakte os. 

 

Opbevaring og sletning af person- og virksomhedsoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler jeres person- og 
virksomhedsoplysninger ud fra om I har modtaget et tilbud eller har handlet varer eller ydelser hos os: 

• Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om. 
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år. 
• Tilbud og lign. gemmes, så længe de har en historisk værdi. 

 
It-systemer 

LenIT benytter nogle it-systemer (fx Office365) til behandling af kundedata. Disse systemer er altid opdateret og 
bedst muligt skærmet for hacking og anden it-kriminalitet efter relevante sikkerhedsstandarder. 

 
 

Cookiedata 

Vores hjemmeside anvender ikke cookies. 
 
 

Facebook og LinkedIn (3. parts-cookies) 

På vores website kan man linke til Facebook og LinkedIn. Man skal være opmærksom på, at, hvis man gør det, 
modtager Facebook og LinkedIn tekniske data om ens browser, IP-adresse, og hvilke sider man besøger. 
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Hvis man benytter disse platforme, er det deres cookie-regler, der gælder. Der kan læses mere om disse cookie-
regler ved af anvende nedenstående links: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 

https://www.facebook.com/about/privacy/ 
 
 

Den registreredes rettigheder 

Man har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger: 

• Retten til indsigt i egne personoplysninger 
• Retten til berigtigelse 
• Retten til sletning 
• Retten til begrænsning af behandling 
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
• Retten til indsigelse 

Man kan gøre brug af ovenstående rettigheder, ved at gøre indsigelse mod vores behandling. Man kan henvende 
sig til os på nedennævnte kontaktinfo. 

 

LenIT Consulting 

Strandmarksvej 18, 7. Th. 

2650 Hvidovre 

Telefon: 30 38 92 93 

E-mail: Info@LenIT.dk 

 
Hvis man f.eks. fremsætter ønske om at få rettet eller slettet sine personoplysninger, undersøger vi, om 
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

 

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik, hvis det bliver aktuelt. Ved ændringer vil 
datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den gældende privatlivspolitik vil til hver en tid være tilgængelig på 
vores websted. Ved væsentlige ændringer kontakter vi dig direkte. 
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