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Artikel 30 fortegnelse1 

(for den dataansvarlige virksomhed) 

 

Denne fortegnelse vedrører behandlingen af personoplysninger hos 
Ribu Inventarsnedkeri  A/S i forbindelse med kundeadministration 
 
Dato: 25.05.2018 
 
 

Den dataansvarlige virksomhed 

Navn Ribu Inventarsnedkeri A/S   

CVR-nummer  26206863 

Adresse Tietgensvej 16, 8600 Silkeborg 

Telefonnummer 86828611 

E-mailadresse ribu@ribu.dk 

Hjemmeside  www.ribu.dk 

 

 

Behandlingen af personoplysninger 

Behandlingens betegnelse Kundeadministration 

Formålene med behandlingen Registrering af kunde/personoplysninger i forbindelse med tilbud/ordre/fakturaregistre-
ring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Artikel 30 i forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af person-

oplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) 
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Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger 

Kategori 1:  
Kunder/virksomheder 

Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene) 

☐  Race eller etnisk oprindelse  

☐  Politisk overbevisning 

☐  Religiøs overbevisning 

☐  Filosofisk overbevisning 

☐  Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold 

☐  Helbredsoplysninger  

☐  Seksuelle forhold eller oriente-

ring 

☐  Genetiske elle biometriske data 

til brug for identifikation 

☐  Strafbare forhold  

☒ Almindelige kategorier af personoplysninger: Identifikationsoplysninger, e-mail-

adresse, telefonnummer 

☐ CPR-nummer 

Kategori 2: 
Kontaktpersoner hos kunde/virksomhed 

Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene) 

☐  Race eller etnisk oprindelse  

☐  Politisk overbevisning 

☐  Religiøs overbevisning 

☐  Filosofisk overbevisning 

☐  Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold 

☐  Helbredsoplysninger  

☐  Seksuelle forhold eller oriente-

ring 

☐  Genetiske elle biometriske data 

til brug for identifikation 

☐  Strafbare forhold  

☒ Almindelige kategorier af personoplysninger: Identifikationsoplysninger, e-mail-

adresse, telefonnummer 

☐ CPR-nummer 
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Modtagere af personoplysninger 

Personoplysningerne vil blive 
overladt eller videregivet til føl-
gende kategorier af modtagere 
(både selvstændige dataansvar-
lige og databehandlere) 

Revisor 
Regnskabsprogram 

 

 

Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation 

Personoplysningerne vil blive 
overført til følgende modtager(e) i 
et tredjeland (land uden for 
EU/EØS) og/eller international or-
ganisation (både selvstændige da-
taansvarlige og databehandlere) 

Overførslen sker på baggrund af følgende overførselsgrundlag 
 
N/A 

 ☐  Overførsel til sikkert tredjeland 

☐  EU-Kommissionens standardkontrakter 

☐  EU/US Privacy Shield 

☐  Binding Corporate Rules 

☐  Adfærdskodeks  

☐  Certificering  

☐  Ad hoc kontrakt godkendt af til-

synsmyndighed 
 

 

 

Forventede tidsfrister for sletning af kategorier af personoplysninger 

Kundehistorik, kontaktinformationer  

 
I henhold til bogføringsloven opbevares personoplysninger ligeledes 5 år fortløbende. 

  

  

 

Generel beskrivelse af virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger 

 
 
Eksempel 
Virksomheden har både truffet fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger: 

• Fysisk: Virksomheden har alarmer på udvendige døre. Server kan alene tilgås med kode. 

• Teknisk: Virksomhedens it-systemer kan alene tilgås med brug af brugernavn og password. Virksomhedens systemer er 
beskyttet af firewall og antivirusprogrammer. 

• Organisatorisk: Direktøren tildeler kun dataadgang til relevante medarbejdere.  
 

 

 

Særligt om databehandlere 

Personoplysninger vil blive over-
ladt til følgende databehandler(e) 

 

Uniconta DK ApS, Klausdalsbrovej 601, 
2750 Ballerup, CVR 33266928  

Regnskabs/bogføringsprogram 
 
Er der indgået databehandleraftale? 

☒  Ja, aftale dateret den 25.05.2018 

 
 


