
Cookie- og persondatapolitik 
 

Cookie- og persondatapolitik 
Denne politik beskriver, hvordan PKP Regnvandsteknik ApS indsamler og behandler personoplysninger. 
 
Ved indsamling, behandling og brug af dine persondata er vi underlagt særlig lovgivning. Vi opbevarer kun 
dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for 
den hensigt, hvormed de blev indsamlet. 
 
Derudover indsamler vi - ligesom alle virksomheder - også andre informationer, når du besøger vores 
hjemmeside: www.regnvandsteknik.dk. Det gør vi, for at vide, hvilke sider på vores hjemmeside, der får 
mest trafik, fordi det fortæller os noget om, hvilke emner der er mest interesse for blandt vores besøgende. 
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade 
videre brug af vores hjemmeside.  
 
Den dataansvarlige 
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og brug af personoplysninger hos PKP Regnvandsteknik ApS 
(CVR 36064137): Kåre Press-Kristensen, Højstrupvej 85, 2700 Brønshøj, info@regnvandsteknik.dk  
 
Cookies 
Vores hjemmeside anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller 
tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke 
indeholde skadelig kode som f.eks. virus. 
 
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her: 
http://minecookies.org/cookiehandtering 
 
Personoplysninger 
Hvis du ønsker at forespørge, købe og modtage en ydelse/rådgivning fra os, har vi brug for at indsamle visse 
persondata for at kunne gennemføre ydelsen/rådgivningen og for at tilbyde dig vores service efterfølgende. 
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer. 
 
PKP Regnvandsteknik ApS indsamler og behandler dine persondata, når du f.eks. foretager dig følgende: 

• Kontakter os f.eks. via vores hjemmeside. 
• Indgår et samarbejde med os. 

 
Behandlingsgrundlag og formål 
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere den rådgivning, 
som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig samarbejdsaftale og anden 
information i forbindelse med projektet, samt for at kunne kontakte dig ved spørgsmål til aftalen. 
 
De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktioner, anvendes og gemmes kun til 
betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. 
 
Ved at indsende eller på anden måde udlevere persondata til PKP Regnvandsteknik ApS, giver du samtykke 
til at PKP Regnvandsteknik anvender dine data som beskrevet i dette dokument. Du kan til enhver tid 
tilbagekalde dit samtykke. 
 
Andre modtagere af personoplysninger:  

http://www.regnvandsteknik.dk/
http://minecookies.org/cookiehandtering
mailto:info@regnvandsteknik.dk
http://minecookies.org/cookiehandtering


Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 
 
 
Har du indgået en samarbejdsaftale med os, kan oplysningerne om dit navn, e-mailadresse, adresse og 
telefonnummer blive udleveret til vores samarbejdspartnere med henblik på udførsel af det bestilte 
arbejde. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de 
overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. 
 
Dine rettigheder 
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. 
 
Du har ret til at anmode os om følgende: 

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata 
• At få slettet persondata 

 
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive 
klage til en databeskyttelsesmyndighed. 
 
Sletning af personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor, jf. 
dog nærmere nedenfor. 
 
For personoplysninger omfattet af bogføringsloven opbevarer vi disse oplysninger i en periode på 5 år fra 
udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til 
opbevaring. 
 
Da vi giver garanti på vores løsninger lige så længe som virksomheden eksisterer, så er det nødvendigt for 
os at opbevare dine basale personoplysninger (navn, email og telefonnummer) for at kunne kontakte dig. Vi 
sletter dog personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål. 
 
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, kan du altid sende os en anmodning 
om at slette alle dine persondata: info@regnvandsteknik.dk. 
 


