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Sådan behandler vi dine personlige oplysninger 

Tingstad beskytter dine personlige oplysninger. For at kunne tilbyde vores produkter og tjenester er det nødvendigt at behandle 

dine personlige oplysninger. Vi beskytter din integritet og indsamler ikke flere oplysninger end nødvendigt. Vi videregiver heller 

ikke oplysninger til tredjepart. 

Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger. Den beskriver også dine 

rettigheder og hvordan, du kan udøve dine gældende rettigheder. 

Ved at bestille eller anvende Tingstads produkter eller tjenester accepterer du vores fortrolighedspolitik og vores behandling af 

dine personlige oplysninger. Du godkender også, at Tingstad anvender elektroniske kommunikationskanaler til at kommunikere 

og sende information til dig. 

Det er vigtigt at du læser og forstår vores fortrolighedspolitik, inden du bestiller eller anvendes vores tjenester og produkter. Har 

du spørgsmål til vores fortrolighedspolitik er du velkommen til at kontakte os på dataskydd@tingstad.se. 

 

INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER 

Hvilke oplysninger indsamler vi? 

Oplysninger, som du giver til os 

Du kan direkte eller indirekte give os oplysninger om dig selv og din virksomhed på forskellige måder, fx når du bestiller vores 

produkter eller tjenester, eller når du kontakter os på vores hjemmeside, via e-mail, brev eller telefon, når du tilmelder dig til 

vores nyhedsbrev eller interagerer på vores sociale medier. 

 

Disse oplysninger kan være: 

▪ Person- og kontaktoplysninger – Virksomhedsnavn, CVR-nummer, adresseoplysninger, navn, e-mailadresse og 

mobiltelefonnummer. 

 

▪ Betalingsoplysninger – Faktureringsadresse, leveringsoplysninger, kontaktperson og øvrige faktureringsoplysninger. 

 

Oplysninger, vi indsamler om dig 
Når du kontakter os kan vi indsamle følgende oplysninger: 

 

▪ Person- og kontaktoplysninger – Virksomhedsnavn, CVR-nummer, fakturerings- og leveringsadresse, navn, e-

mailadresse og mobiltelefonnummer. browserindstillinger, tidszone, geografiske oplysninger, operativsystem, platform 

og skærmopløsning. 

▪ Oplysninger om produkter/tjenester – Oplysninger om de produkter/tjenester, du har købt 

▪ Finansielle oplysninger – Kreditvurdering 

▪ Historiske oplysninger – Tidligere køb, betalings- og kredithistorik 

▪ Oplysninger om, hvordan du interagerer med Tingstad – Hvordan du anvender vores produkter og tjenester, inkl. 

svartid for sider, downloadfejl, hvornår du kom på og forlod tjenesten, samt ordrebekræftelse, når vi kontakter dig 

▪ Enhedsoplysninger – Fx. IP-adresse, sprogindstillinger, 

▪ Geografiske oplysninger – Din geografiske placering. 

Oplysninger du giver os, samt fx økonomiske og historiske oplysninger, som er nødvendige for at indgå et kontraktligt forhold 

med os, eller til andre formål. Hvis vi fx skal forbedre vores kommunikation med dig, men vi bruger også oplysningerne ifm. 

vores produkter og tjenester. 
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Hvordan behandler vi oplysningerne? 

Til at levere og forbedre vores produkter og tjenester  

Alle oplysninger bruges til at levere og forbedre Tingstads produkter og tjenester til vores kunder. Tingstad behandler personlige 

oplysninger til følgende formål baseret på følgende juridiske årsager.  

 

Når du bestiller produkter, tjenester og indgår en aftale med os 

Kategori af oplysninger Personoplysninger 

Virksomhedsoplysninger Virksomhed/organisation 

  CVR-nummer 

  Adresseoplysninger 

  (levering og faktura) 

Faktureringsoplysninger 

Kontaktoplysninger Navn 

  E-mail 

  Telefonnummer 

Tjeneste- og   Produktoplysninger 

Produktoplysninger Tjenesteoplysninger 

 

Retsgrundlag: Udføre vores kontraktlige forpligtelse over for dig. 

 

Når du kontakter os via webformular 

Kategori af oplysninger Personoplysninger 

Kontaktoplysninger Navn 

   E-mail 

   Telefonnummer 

Virksomhedsoplysninger Virksomhed/organisation 

Sagsoplysninger  Meddelelse 

 

Retsgrundlag: Udføre vores kontraktlige forpligtelser over for mig og vores legitime interesser. 

 

Når du kontakter os via e-mail eller telefon 

Kategori af oplysninger Personoplysninger 

Kontaktoplysninger Navn 

   E-mail 

   Telefonnummer 

Virksomhedsoplysninger Virksomhed/organisation 

Sagsoplysninger  Meddelelse 

 

Retsgrundlag: Udføre vores kontraktlige forpligtelse over for dig. 

 

Når du modtager oplysninger eller tilbud via vores nyhedsbrev 

Kategori af oplysninger Personoplysninger 

Kontaktoplysninger Navn 

  E-mail 

  Branchetilhørsforhold 

 

Retsgrundlag: Legitime interesser og samtykke. 



Sidst opdateret 2018-05-17 Tingstad Fortrolighedspolitik  3 

Når du er identificerbar på billeder og film, som vi publicerer 

Kategori af oplysninger Personoplysninger 

Billede/video  Billeder 

Billedblanding 

Videofilm 

 

Retsgrundlag: Udføre vores kontraktlige forpligtelser over for mig, vores legitime interesser eller efter indhentet samtykke. 

 

Når du deltager i vores kvalitetsopfølgninger og kundetilfredshedsundersøgelser 

Kategori af oplysninger Personoplysninger 

Kontaktoplysninger Navn 

  E-mail 

Virksomhedsoplysninger Virksomhed/organisation 

Sagsoplysninger  Svar og vurderinger 

Besvarelse af spørgsmål 

 

Retsgrundlag: Legitime interesser og samtykke. 

 

Deler Tingstad personlige oplysninger? 

Vi sælger aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart uden din tilladelse. 

Vi kan dele dine personlige oplysninger med leverandører eller underleverandører for at gennemføre vores kontraktlige 

forpligtelser over for dig. Vi behandler dine oplysninger sikkert iht. de juridiske, tekniske og organisatoriske krav. 

Leverandører og underleverandører, fx virksomheder i  

Tingstad-gruppen - Tingstad kan dele dine personlige oplysninger med leverandører eller underleverandører for at gennemføre 

vores kontraktlige forpligtelser over for dig, samt til andre formål, som fremgår af denne fortrolighedspolitik. 

 

Kreditoplysningsvirksomheder og lignende leverandører - Dine personlige oplysninger kan deles med 

kreditoplysningsvirksomheder og leverandører af lignende tjenester for at vurdere din kreditværdighed. 

 

Myndigheder -Tingstad kan videregive de nødvendige oplysninger til forvaltningsmyndigheder, såsom politi, SKAT eller andre 

myndigheder, hvis vi er forpligtet til det ved lov, eller når vi har indhentet dit samtykke. Et eksempel på en juridisk forpligtelse er 

ifm. bekæmpelse af hvidvaskning og terrorfinansiering. 

 

Øvrigt – Logistik- og transportvirksomheder, som leverer dine varer. 

 

Overdragelse - Tingstad kan dele dine oplysninger med tredjeparter: 

 

▪ Såfremt Tingstad sælger eller køb virksomheder eller aktiver, kan Tingstad oplyse dine personlige oplysninger til en 

potentiel sælger eller køber af en sådan virksomhed eller sådanne aktiver. 

 

▪ Hvis Tingstad, eller en væsentlig del af Tingstads aktiver, erhverves af en tredjepart, kan personlige oplysninger om 

Tingstads kunder blive delt. 
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Hvordan behandler vi dine personlige oplysninger? 
Vi stræber altid efter at behandle dine oplysninger inden for EU/EØS. Oplysninger kan dog i visse tilfælde overføres til og 

behandles i lande uden for EU/EØS. Fx til et selskab i Tingstad-gruppen eller til en leverandør eller underleverandør. Tingstad vil 

altid tage alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles på 

samme beskyttelsesniveau, som inden for EU/EØS. 

 

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger? 
Vi opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt for at kunne udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig, og så 

længe det er påkrævet ved lov. 

 

 

DINE RETTIGHEDER 

▪ Ret til at få indsigt i dine oplysninger 

Du kan anmode om en kopi af de oplysninger, der er gemt hos Tingstad, og kontrollere oplysningerne. 

 

▪ Ret til ændring 

Du har ret til at korrigere fejlagtige eller ikkekomplette oplysninger om dig selv. 

 

▪ Ret til sletning (”retten til at blive glemt”) 

Du har ret til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger i de tilfælde personoplysningerne ikke længere er 

nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet. Tingstad kan dog være 

under juridiske forpligtelser, som forhindrer os i at slette dele af dine oplysninger. Disse forpligtelser kan fx være fra 

regnskabs- og skattelovgivningen samt bank- og hvidvaskningslovgivningen. 

 

Ændring af vores fortrolighedspolitik 
Vi opdaterer løbende denne fortrolighedspolitik, og vil i den forbindelse offentliggøre eventuelle ændringer på www.tingstad.se. 

 

Kontakt os 
Hvis du har spørgsmål om vores persondatabeskyttelse, så kontakt os på dataskydd@tingstad.se. 

Dataansvarlig er AB Tingstad Papper med CVR-nr.: 556117-1199, 

Adresse:  Box 13013, 402 51 Göteborg, Sverige. 

 

http://www.tingstad.se/
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