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Dataansvarlig 

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er: 
 
Johansens Planteskole ApS 
Damhusvej 103 
DK-7080 Børkop 
Mail: mail@jhps.dk 
 
CVR-nr. 28 84 86 09 
 
Dataansvarlig: Økonomi- og administrationschef Lea Nedergaard Olsen, lno@johansens-
planteskole.dk 
 
Generelt 

Johansens Planteskole ApS udfører al håndtering af personoplysninger i overensstemmelse med 
gældende lovgivning (GDPR).  
 
Når du henvender dig til og er i kontakt med Johansens Planteskole som kunde, leverandør, 
interessenter, samarbejdspartner, medarbejder eller jobansøger, og du i den forbindelse afgiver 
dine personoplysninger til os, giver du samtidig dit samtykke til, at vi behandler dine 
personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik.  
 
Hjemmesiden www.johansens-planteskole.dk ejes af Johansens Planteskole ApS, der har adgang 
til og er ansvarlig for alle dataoplysninger. Når du besøger vores hjemmeside accepterer du, at vi 
behandler dine persondata i henhold til denne persondatapolitik. 
 
I persondatapolitikken kan du blandt andet læse om, hvilke typer af personoplysninger, Johansens 
Planteskole behandler, hvorfor og hvordan vi indsamler oplysninger, hvad vi bruger dem til, og 
hvordan og hvor længe vi opbevarer dem. Endelig kan du også læse om, hvilke rettigheder, du har 
i forhold til dine personoplysninger.  
 
Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte Johansens 
Planteskole via kontaktoplysningerne nævnt under punktet Dataansvarlig øverst i denne 
persondatapolitik. 
 
Kategorier af personoplysninger 

Johansens Planteskole indsamler kun de nødvendige informationer til saglige formål. Hvilke 
oplysninger, vi indsamler, afhænger af de enkelte formål.  
 
I forhold til kunder, leverandører, interessenter og samarbejdspartnere er de primære kategorier af 
personoplysninger følgende:  
 

 Kontaktinformationer (navn, adresse, telefon, mail, web, CVR-nr. etc.) 

 Ejerforhold 

 Branchetilhørsforhold  

 Generel korrespondance 

 Forespørgsler, tilbud, ordrer, følgesedler, fakturaer og øvrige informationer relateret til 
samhandel 

 Købshistorik 
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 Tilmelding til og modtagelse af nyhedsbreve, generelle informationer, kundeundersøgelser 
etc. 

 Tilmelding til og deltagelse i kundearrangementer, konkurrencer etc. 

 Situationsbilleder fra kundearrangementer, messer, udstillinger etc.  
 
Formål 

Johansens Planteskole behandler personoplysninger med flere forskellige formål.  
 
I forhold til kunder, leverandører, interessenter og samarbejdspartnere er de primære formål 
følgende: 
 

 Svare på henvendelser og forespørgsler samt afgive tilbud 

 Levering af vores ydelser og produkter 

 Invitere til kundearrangementer, konkurrencer etc.  

 Udsendelse nyhedsbreve, generelle informationer, kundeundersøgelser etc. 

 Lovpligtig indrapportering til ministerier, offentlige myndigheder og øvrige instanser  

 Forespørge på og indkøb af ydelser og produkter 
 
I forhold til jobansøgere henviser vi til selvstændig beskrivelse af alle forhold i relation til 
persondata, der er en integreret del af Johansens Planteskoles overordnede persondatapolitik. 
 
I forhold til medarbejdere henviser vi til selvstændig beskrivelse af alle forhold i relation til 
persondata, der er en integreret del af Johansen Planteskoles overordnede persondatapolitik. 
 
Indsamling af personoplysninger 

Vi indsamler personoplysninger fra flere forskellige kilder, som primært er følgende: 
 

 Kontaktpersonen og kontaktvirksomheden selv 

 Ministerier, offentlige myndigheder og øvrige instanser  

 Offentlige registre 

 Revisorer, advokater og øvrige rådgivere 

 Brancheorganisationer 
 

Opbevaring af personoplysninger 

Johansens Planteskole har fastsat retningslinjer for, hvornår personoplysninger slettes.  
 
Opbevaringsperioden afhænger af oplysningerne og formålet med behandlingen af disse. Vi 
opbevarer ikke oplysningerne længere, end det er nødvendigt i forhold til formålet. 
Videregivelse af personoplysninger 
 
Johansens Planteskole videregiver udelukkende personoplysninger til de modtagere, som er 
nødvendige, og vi videregiver alene de oplysninger, som er påkrævet i den konkrete 
sammenhæng. 
 
I forhold til kunder, leverandører, interessenter og samarbejdspartnere er de typiske modtagere af 
personoplysninger følgende: 
 

 Ministerier, offentlige myndigheder og øvrige instanser 

 Domstole, ankestyrelser, klageinstanser og nævn 
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 Revisorer, advokater og øvrige rådgivere 

 Pengeinstitutter og forsikringsselskaber 

 Samarbejdspartnere, eksterne konsulenter og oplægsholdere 
 
Beskyttelse af personoplysninger 

Johansens Planteskole beskytter dine personoplysninger. Vi har en række fysiske, tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger, der sikrer behandling af dine personoplysninger mod hændelig 
eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det 
betyder blandt andet, at vi anvender adgangskontrol, adgangskoder, firewalls, antivirus, sikret 
mailsystem / kryptering, løbende backup med videre.  
 
Johansens Planteskoles medarbejdere er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles, 
og vi har vedtaget interne retningslinjer i tilfælde af brud på persondatasikkerheden. 
 
Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, når vi behandler personoplys-
ninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Johansens Planteskole 
via kontaktoplysningerne nævnt under punktet Dataansvarlig øverst i denne persondatapolitik. 
 
Dine rettigheder er blandt andre følgende:  
 

 Ret til at se oplysninger    

 Ret til at overføre oplysninger 

 Ret til berigtigelse   

 Ret til indsigelse   

 Ret til begrænsning af behandling   

 Ret til at tilbagekalde samtykke   
 
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid 
ret til at trække samtykket tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte Johansens Planteskole via 
kontaktoplysningerne nævnt under punktet Dataansvarlig øverst i denne persondatapolitik. 
   
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandlinger 
af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke frem til tidspunktet for 
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette 
tidspunkt.    
 
Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk  
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på www.datatilsynet.dk.   
 
________________ 
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