
 
 

 
 
 

Persondatapolitik. 
 

1. Generelt:  
Entreprenør Mads Boye ApS. Registrer persondata, når vi modtager data til oprettelse af 
ansættelseskontrakter, lønning samt firma oplysninger til oprettelse af kontrakter. 
 

2. Kontaktoplysninger: 
Entreprenør Mads Boye ApS. Registrer disse oplysninger.  
Navn, Adresse, telefonnummer, cpr nummer, bankkonto nummer, cvr nummer og 
mailadresse. Årsagen til at vi skal bruge disse oplysninger er for at vi kan. 
 
For at kunne lave ansættelseskontrakter på Vores ansatte. 
 
Cpr. Nummer bruger vi til ansættelseskontrakter samt til at udbetale løn. 
 
Bankkonto nummer bruges til udbetaling af løn samt til at betale fakturer til leverandøren. 
 
CVR. Nummer bruger vi til oprettelse af kontrakter, samt til fakturering.  
 
Du har altid mulighed for at få indsigt i de data, vi har registreret om dig. Du kan gøre 
indsigelse mod enhver registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.  
  

3. Cookies: 
Entreprenør Mads Boye ApS. Anvender ikke Cookies. 
 

4. Oplysninger bliver ikke videregivet uden dit samtykke: 
Entreprenør Mads Boye APS. Hverken sælger eller videregiver registrerede oplysninger 
uden først at få dig samtykke.  
 

5. Hvor længe opbevarer Entreprenør Mads Boye ApS. De registrerede persondata: 
Entreprenør Mads Boye ApS. Opbevarer de registrerede data så længe, det er nødvendigt 
for at kunne yde en god service over for ansatte, kunder og leverandører. 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

6. Kontaktformularer og konkurrencer: 
Persondata, der registreres vi kontaktformularer gemmes til vi er færdig med at benytte 
dem til udførelse af arbejde. Entreprenør Mads Boye ApS. Har ingen konkurrencer.  

 
7. E-mail til Entreprenør Mads Boye ApS:  

Hvis du er kunde hos Entreprenør Mads Boye ApS. Gemmer vi dine mails lige så længe, du 
er kunde. Ifølge bogføringsloven skal Entreprenør Mads Boye ApS. Opbevare nogle 
oplysninger i fem år. Det gælder f.eks. Faktura og kontrakter. 
Hvis det ikke er kunde opbevare vi dine mails så længe det er relevant af hensyn til sagen. 
 

8. Tilmelding til nyhedsmail: 
Entreprenør Mads Boye ApS. Tilbyder ingen nyhedsmail. 
 

9. Hvem har adgang til de oplysninger du taster ind:  
De funktioner i Entreprenør Mads Boye ApS. Som beskæftiger sig med at servicere vores 
kunder, har adgang til de registrerede persondata.  
 

10. Sikkerhed: 
Entreprenør Mads Boye ApS. Opbevarer de registrerede persondata ukypteret. Persondata 
opbevares i databaser, der er beskyttet mod uautoriseret adgang ved hjælp af bruger-id og 
password. 
 

11. Yderlige oplysninger om de persondata Entreprenør Mads Boye ApS registrerer: 
Du er altid velkommen til at skrive til os eller ringe til vores kontor på 25549612. 
Mail. anette@mads-boye.dk Mandag til fredag fra 7-15. 
 
 


