PRIVATLIVSPOLITIK
Persondataforordning – de nye regler, der besky=er dine personlige oplysninger:
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspoli4k, der kort fortæller dig, hvilke
oplysninger, vi registrerer om dig, hvordan vi behandler dem, 4l hvilket formål og hvor længe vi opbevarer
dem. Derudover informerer den dig om dine re=gheder i forbindelse med vores registrering af dine data.
Hvilke oplysninger indsamler og behandler vi:
Du kan 4lgå vores hjemmeside uden at oplyse om dine persondata, men for at kunne give dig den bedste
rådgivning og service i forbindelse med kundeforholdet, har vi brug for at registrere visse
personoplysninger. Nogle oplysninger registreres og opbevares af hensyn 4l lovgivning. Vi behandler
følgende personoplysninger aBængig af vores rela4on (her er kun nævnt de kunder mv., som ikke får
direkte besked om vores persondatapoli4k):
1. Oplysninger om lejere:
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato og evt. navn på ægtefælle eller partner.
2. Oplysninger om ansøgere af lejebolig:
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato og evt. navn på ægtefælle eller partner.
3. Oplysninger om besøgende i Parken ved BraKngsborg Gods og Fyrtårnet, Vesborg Fyr:
Videoovervågning.
4. Oplysninger om jagtlejer og medlemmer af dennes konsorPum:
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og evt. din bils registreringsnummer.
5. Oplysninger om kunder under skovbruget, landbruget og andre kunder:
Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og varekøb
6. Oplysninger om forpagtere/borUorpagtere:
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og kontonr.
Hvor får vi oplysningerne om dig fra:
Normalt får vi oplysninger direkte fra dig. I nogle 4lfælde modtages oplysningerne fra andre kilder. Hvis du
er med i et jagtkonsor4um, kan vi modtage oplysninger om dig fra den person, der er ansvarlig for jagtlejen.
Vi køber ikke oplysninger om dig fra tredjemand.
Hvad er formålet med at behandle dine personoplysninger og hvor længe gemmer vi dem:
Bra=ngsborg Gods indsamler kun de personoplysninger der er nødvendige for at levere en ydelse eller et
produkt, behandle forespørgsler eller udsende informa4on 4l vores kunder. Vi bruger kun dine data 4l det
formål de er indsamlet.

1. Oplysninger om lejere.
Vi har brug for dine informa4oner for at kunne opreJe dig i vores bogholderi. Din mailadresse
registrerer vi, så vi kan sende din faktura elektronisk og kommunikere ad denne vej.
Telefonnummer registrerer vi for at kunne kontakte dig, hvis der opstår problemer med
levering, betaling mv. Oplysninger om dit varekøb gemmer vi af hensyn 4l bogføringsloven i 5 år.
2. Oplysninger om ansøgere af lejebolig.
Ved udfyldelse af den digitale ansøgningsformular om leje af bolig afgives en række personlige
oplysninger, der er nødvendige for vores behandling af ansøgningen. Din ansøgning – og
dermed dine data – sleJes eOer 6 måneder, hvis der ikke forinden er fundet et egnet lejemål 4l
dig. Du kan ansøge på ny eOer 6 måneder.
3. Oplysninger om besøgende i Parken ved BraKngsborg Gods og Fyrtårnet, Vesborg Fyr:
Vi videoovervåger indgangsområdet 4l Parken ved Bra=ngsborg Gods og indgangsområdet ved
Vesborg Fyr for at beskyJe mod tyveri og hærværk. Der sker kun overvågning i de områder,
hvor oﬀentligheden har adgang. Videomaterialet gemmes i ca. 30 dage.
4. Oplysninger om jagtlejer og medlemmer af dennes konsorPum.
Hvis du er jagtlejer har vi brug for dine informa4oner for at kunne indgå en kontrakt og opreJe
dig i vores bogholderi. Er du jagtlejer eller medlem af et konsor4um registrerer vi dine data for
at leJe kommunika4on om f.eks. jagtdatoer. Dine data gemmes af hensyn 4l bogføringsloven i 5
år eOer endt kundeforhold.
5. Kunder under skovbruget, landbruget og andre kunder.
Vi har brug for dine informa4oner for at kunne opreJe dig i vores bogholderi. Din mailadresse
registrerer vi, så vi kan sende din faktura elektronisk og kommunikere ad denne vej.
Telefonnummer registrerer vi for at kunne kontakte dig, hvis der opstår problemer med
levering, betaling mv. Oplysninger om dit varekøb gemmer vi af hensyn 4l vores egne
salgsanalyser. Vi gemmer dine data så længe, vi har et ak4vt kundeforhold og i 5 år eOer i.h.t.
bogføringsloven.
6. Oplysninger om forpagtere/borUorpagtere:
Vi har brug for oplysninger for at kunne indgå en kontrakt med dig, og for at vi kan opreJe dig i
vores bogholderi. Dit telefonnummer og mailadresse registrerer vi for at kunne leJe
kommunika4onen. Dine oplysninger gemmer vi af hensyn 4l bogføringsloven i 5 år eOer endt
kundeforhold.

Generelt bestræber vi os på at sleJe dine oplysninger så hur4gt som muligt. Vi gemmer ikke
dine oplysninger længere, end hvad er nødvendigt 4l de formål, hvor 4l oplysningerne er
indhentet. Der er dog oplysninger, som vi er tvunget 4l at opbevare i længere 4d for at
overholde lovgivningen f.eks. bogføringsloven, eller for at kunne fastslå eller forsvare et
retskrav.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger Pl?
Vi videregiver kun dine oplysninger hvis det er nødvendigt for at opfylde vores formål med registreringen.
Hvis du er kunde under skovbruget kan dine data f.eks. videregives 4l en medarbejder, der skal anvise dit
træ.
Hvis du er jagtlejer eller forpagter hos os kan vi videregive dine kontaktoplysninger 4l vores faste
håndværkere, hvis det er nødvendigt for at kunne opnå adgang 4l en bygning eller et areal. I de 4lfælde
hvor tredjemand behandler dine data på vegne af os, er der indgået en databehandleraOale med
virksomheden. Det sikrer at virksomheden lever op 4l de gældende regler om beskyJelse af persondata, og
at du er lige så godt beskyJer hos dem som hos os. Vi har indgået databehandleraOaler med de ITvirksomheder, som sørger for vores IT-sikkerhed mv.
Vi videresælger aldrig dine oplysninger 4l tredjemand.
Hvilke reKgheder har du?
Når vi registrerer og behandler oplysninger om dig, så har du iﬂg. persondataforordningen en række
re=gheder.
1. Du har ret 4l at vide at Bra=ngsborg Gods har oplysninger om dig.
2. Du har ret 4l at vide hvilke oplysninger Bra=ngsborg Gods har om dig.
3. Du har ret 4l at bede Bra=ngsborg Gods om at reJe eller sleJe oplysninger, hvis du mener, at de er
forkerte eller giver et forkert indtryk. Bra=ngsborg Gods har pligt 4l at tage s4lling 4l din
anmodning.
Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?
Bra=ngsborg Gods er dataansvarlig og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse
med lovgivningen. Du kan læse med på Data4lsynets hjemmeside www.data4lsynet.dk. Hvis du ønsker ﬂere
informa4oner om vores behandling af dine persondata eller ønsker at gøre brug af dine re=gheder,
kan du kontakte os pr. mail eller pr. post.
Bra=ngsborg Gods
Bra=ngsborg 1B
8305 Samsø
CVR. 8868 0928
e-mail: info@bra=ngsborg.dk

