Privatlivspolitik for
Murermester Torben Holst Nielsen A/S
Dataansvarlig.
I Murermester Torben Holst Nielsen A/S er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af
personoplysninger om dig. Vi er:
Murermester Torben Holst Nielsen A/S
Tlf.: 20 92 79 91
CVR-nummer 25448693
Skovmose Alle 58
torben@thnm.dk
www.thnm.dk

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE
Murermester Torben Holst Nielsen A/S er en virksomhed, der beskæftiger sig med alle former for
murerarbejde – bl.a.:
•

Renovering af badeværelse

•
•
•
•
•
•
•

Facaderenovering
Renovering
Totalentreprise
Flisearbejde
Skorstensmontering
Støbning af Betongulve
Radonsikring

Virksomheden beskæftiger 4-9 ansatte.

Brug af personoplysninger.
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

1. Kundekartotek
2. Ansatte
3. Kreditorer

Kategorier af personoplysninger.
Vi indsamler følgende oplysninger:
1. Personoplysninger vedrørende ansatte til brug for udbetaling af løn, indbetaling af skatter, ATP,
pensionsindbetalinger, ferie m.m.
2. Almindelige personoplysninger:
2.1. Navn.
2.2. Adresse.
2.3. E-mailadresse.
2.4. Telefonnummer.
2.5. Bemærkninger til internt brug.

Kilder.
Kunderne opgiver selv almindelige personoplysninger i forbindelse med en ønsket opgave/byggesag.
Lønmodtagerne oplyser selv om personnr., nemkonto, skatteforhold og evt. pensionsordninger i
forbindelse med ansættelse.
Kreditorer opgiver CVR nummer og registreres ikke yderligere

Behandlingsgrundlag.
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende
behandlingsgrundlag:

Kunder:
• at kunne komme i kontakt med kunden i forbindelse med besigtigelse & omfang af
murerarbejde
• at kunne udskrive tilbud på murerarbejde
• at kunne oprette faktura i regnskabssystemet

Ansatte: (særligt personfølsomme oplysninger)
• at kunne udbetale løn,
• at kunne indbetale skat,
at kunne afregne ferie,
• at kunne afregne ATP og andre pligtige opsparingsordninger,
• at kunne indbetale til evt. private pensionsopsparinger
Kreditorer:
• at kunne bestille varer,
• at kunne betale for modtagne varer,

Videregivelse af dine personoplysninger.
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Særligt personfølsomme oplysninger:
• til offentlige myndigheder med ret til at modtage oplysningerne af hensyn til administration af
den ansattes løn-, skat- og pensionsforhold,
• til politiet mod fremvisning af gyldig retskendelse.
Almindelige personlige oplysninger:
• opgives til murere i virksomheden i det nødvendige omfang, så han kan løse sin opgave.

Opbevaring af dine personoplysninger.
Kunder:
Vi opbevarer primært dine almindelige personoplysninger indtil du fremsætter ønske om at de bliver
slettet, til brug i fremtidige arbejdsopgaver.
Af regnskabet fremgår betaling af dit udførte arbejde i form af dit kundenummer, som ikke længere
eksistere når personoplysningerne er slettet, hvis ønsket.
Oplysninger om kunderne opbevares elektronisk i E-conomic – CVR 29403473. Ansatte har kun
adgang til programmet via et brugernavn og log-in, der begrænser adgangen til oplysninger om
kunderne, der er nødvendige for at kunne gennemføre arbejdet. Kun indehaveren Torben Holst

Nielsen, bogholderen Vicki Jane Nielsen og Bille & Buch-Andersen A/S Revision & Rådgivning,
CVR 18282046, har fuld adgang til programmets indhold, ligeledes via brugernavn og log-in.

De ansatte har kun en adresse, samt evt. det udleveret telefon nummer på byggeherre på en
arbejdsseddel som afleveres på kontoret efter endt arbejde, som destrueres efter faktuering.

Ansatte:
Ansættelseskontrakter opbevares i en mappe på kontoret.under dobbelt lås i aflåst pengeskab, som
kun indehaveren Torben Holst Nielsen og Vicki Jane Nielsen har adgang til.
Løn indberettes af Vicki Jane Nielsen eller Torben Holst Nielsen til EG-løn CVR CVR: 84667811 ,
der foretager udbetaling af løn til medarbejderne. Lønsedler fremsendes til medarbejderens e-mail.

Kreditorer:
Kreditorer registreres udelukkende med navn og deres CVR/EAN-nummer, der er tilgængeligt via
CVR-registret.

Personoplysninger anvendes ikke til markedsføring eller udarbejdelse af statistikker m.m.

Dine rettigheder.
Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få
behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til
brug for direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at
tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du meddele det
skriftligt til Torben Holst Nielsen.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
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