
Datapolitik (GDPR) 
Når du færdes på TrineFriis.dk eller bruger vores kontakt formular, accepterer du samtidig 
vores datapolitik. 
  

HJEMMESIDEN ADMINISTERES AF: 
TrineFriis.dk 
Tofthøjvej 17 
3650 Ølstykke 
  
Dataansvarlig: 
Trine Pedersen 
Systuen@trinefriis.dk 
  

HVILKE DATA INDSAMLER VI? 
Personoplysninger der bruges ved tilmelding af nyhedsbrev eller ved brug af 
kontaktformular til TrineFriis.dk. 
Denne side indsamler IKKE information, såsom cookies, logfiler og lignende. 
Herudover leverer vi ikke-personhenførbare informationer (helt anonyme data) til 3. parts 
applikationer som Google Analytics, Facebook eller LinkedIn. Eksempler på data kunne 
være, hvilke sider du besøger, hvor lang tid du er på siden og hvor ofte du gør det. 
  

HVOR LANG TID OPBEVARES DATA? 
Som udgangspunkt sletter vi ikke manuelt dine data efter en særlig tidsramme, 
medmindre du selvfølgelig beder os om det. Dog som kunde har vi en forpligtelse overfor 
SKAT på hvor længe vi skal dokumentere dit mellem værn med os. Vores oplysninger om 
dig er imidlertid anonymiserede, så du vil ikke blive påvirket af det. Undtagelser kan dog 
forekomme, i form af annoncer pr. e-mail eller ved Like TrineFriis.dk på Facebook og 
derved modtage opslag her på. 
 

KUNDEFORHOLD 
I forbindelse med kundeforhold registrere vi kontaktoplysninger på relevante 
medarbejdere hos kunder og privatpersoner med henblik på at kunne sende meddelelser 
til dem ang. tilbud, faktura og evt. udestående med TrineFriis.dk 
 

KUN VIA SAMTYKKE 
Vi gør samtidig opmærksom på, at vi først registre dine informationerne efter at du har 
givet dit samtykke. 
  

SIKKERHED 
Vi er GDPR-kompatible, heraf at du eksempelvis både kan vælge ikke at ville registrere 
din data, eller at du har mulighed for at trække din accept tilbage senere hen. Samtidig 
begrænser vi data-adgangen og -behandlingen til meget få autoriserede medarbejdere i et 
centralt, sikret miljø. 
  

ÆNDRINGER 
Ved ændringer i vores datapolitik, vil brugere blive orienteret enten via hjemmeside eller 
mail, så du altid er klar over hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan vi behandler dem. 
 



 
 
For yderligere information. 
 

KONTAKT OS 
Har du spørgsmål eller forslag til vores datapolitik, bedes du venligst kontakte os 
på Systuen@TrineFriis.dk. 
Du er altid i din fulde ret til at få oplyst hvilke oplysninger vi har om dig, og sågar få dem 
slettet hvis du ønsker det. 
 


