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Kährs Groups
databeskyttelsespolitik
Behandling af personoplysninger
Kährs Group værner om din personlige integritet og forklarer i denne informationstekst, hvordan
Kährs Group indsamler og bruger dine personoplysninger. Vi beskriver også dine rettigheder i forhold
til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål
om integritets- og databeskyttelse, ved at sende en e-mail til dataskydd@kahrsgroup.com.

Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er alle de informationer, som direkte eller indirekte kan henføres til din person.
Det kan være oplagte oplysninger som f.eks. dit navn eller dit personnummer, men også oplysninger
som f.eks. matrikelnummer eller telefonnummer. Billeder er også en form for personoplysninger,
hvis du nemt kan genkendes på billedet.

Hvad er behandling af personoplysninger?
Med behandling menes alt, hvad vi i Kährs Group foretager os med dine personoplysninger. Det
omfatter f.eks., at vi indsamler, sorterer og bearbejder personoplysninger.

Hvordan indsamler vi personoplysninger om dig?
Kährs Group kan f.eks. registrere dine personoplysninger, når du abonnerer på vores nyhedsbrev
eller opretter en konto på vores hjemmeside for at kunne bruge vores internettjenester. Når du
sender e-mails, bestiller informationsmateriale, sender et synspunkt eller et spørgsmål via e-mail,
de sociale medier eller andre internettjenester, kan dine personoplysninger blive registreret.
Vi kan registrere oplysninger, der indhentes fra eksterne kontaktdatabaser og PR-tjenester. Vi kan
også registrere personoplysninger, der er indhentet fra en af Kährs Groups samarbejdspartnere –
f.eks. en forhandler.
Vi kan endvidere indsamle skovejeres adresser, der er indhentet fra tredjepart. Vi registrerer
oplysninger om dem, der ønsker at sælge og levere træ til vores virksomhed.
Send ikke følsomme personoplysninger til os via e-mail eller via de sociale medier, da det ikke
er en sikker måde at overføre oplysninger på. Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger
om etnisk oprindelse, religiøs og politisk overbevisning, helbredstilstand, personnummer og
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Hvis du har brug for at sende følsomme personoplysninger,
beder vi dig bruge krypteret overførsel. Du kan få hjælp til dette ved at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver på dataskyddsombud@kahrsgroup.com.

Hvem har ansvaret for personoplysningerne?
Kährs Holding AB (publ), “Kährs Group”, er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger,
fordi vi afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af
personoplysningerne. Vi bruger også databehandlere – eksterne leverandører – som hjælper os
med behandlingen. Det kan du læse mere om under overskriften “Hvem har adgang til mine
personoplysninger”.
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Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
Kährs Group er nødt til at behandle oplysninger om dig for at kunne tilbyde sine tjenester og
opfylde sine forpligtelser i forhold til dig. Vi værner om din personlige integritet i hele håndteringen
af personoplysninger. Herunder beskriver vi de formål, Kährs Group har med sin behandling, det
retsgrundlag, som gør behandlingen lovlig i henhold til databeskyttelseslovgivningen, og hvor længe
vi opbevarer personoplysningerne. Kährs Group bruger ikke personoplysninger til profilering eller
automatiske afgørelser. Automatiske afgørelser vil sige, at man bruger dine personoplysninger til at
træffe beslutninger uden nogen menneskelig påvirkning af beslutningerne. Det kan f.eks. være et
program, der træffer beslutningen ved hjælp af en algoritme.
Hvorfor behandler vi
personoplysninger?

Retsgrundlag

Opbevaringstid

For at kunne administrere
forretningsrelationerne i forbindelse
med køb og salg af varer og tjenester,
så vi opfylder vores forpligtelser i
henhold til aftaler og lovgivning.

Kontraktlige
forpligtelser,

Så længe det er nødvendigt for at
opfylde vores kontraktlige forpligtelser,
og så længe lovgivningen kræver det.

For at kunne informere kunderne
om vores produkter og tjenester via
nyhedsbreve og mail.

Kontraktlige
forpligtelser,

For at kunne informere andre
interessenter, som ikke har et
aftalereguleret forhold til Kährs
Group, f.eks. arkitekter, designere og
journalister, om vores produkter og
tjenester via nyhedsbreve og mails.

Legitime
interesser

Så længe vi vurderer, at vi har en legitim
interesse i at informere om Kährs
Groups produkter. Forsendelseslister
revideres og slettes løbende eller
i forbindelse med kundens egen
opsigelse af abonnement på nyhedsbrev
(opt-out).

For via nyhedsbreve og breve at
kunne informere skovejere om
Kährs Groups behov for at købe træ.
Kontaktoplysninger kan indhentes ved
køb af adresselister.

Legitime
interesser,

Kontaktoplysninger revideres løbende
og slettes hver 36. måned.

For at kunne yde relevant service
ved henvendelser om information,
bestilling af prøver, tryksager og
lignende.

Legitime
interesser

De oplysninger, der bruges til at udføre
den efterspurgte tjeneste, opbevares
i højst 36 måneder. Mailadresser
kan overføres til forsendelseslister
til nyhedsbreve med mulighed
for, at modtagere selv kan opsige
abonnementet (opt-out).

For at kunne yde relevant service, når
vi bliver kontaktet med spørgsmål,
synspunkter eller reklamationer.

Overholdelse
af gældende
lovgivning,

Så længe en sag verserer. Ved en
reklamationssag kan personoplysninger
gemmes, indtil garantiperioden udløber.

Overholdelse
af gældende
lovgivning

Legitime
interesser

Så længe det er nødvendigt for at
opfylde vores kontraktlige forpligtelser,
og/eller så længe vi vurderer, at vi har
en legitim interesse i behandlingen.
Forsendelseslister revideres og slettes
løbende eller i forbindelse med kundens
egen opsigelse af abonnement på
nyhedsbrev (opt-out).

Kontraktlige
forpligtelser

Legitime
interesser,
Kontraktlige
forpligtelser
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For at kunne tilbyde vores
forretningspartnere/erhvervskunder
passende og relevant service i
forbindelse med brug af vores
kundeportal Kährs Direct.

Opfyldelse af
vores kontraktlige
forpligtelser,

Vi kan opbevare kontaktoplysninger
om deltagere og interessenter i CRMsystemer for at kunne følge op på og
koordinere arbejdet med kommercielle
projekter.Oplysningerne kan også
bruges til at sende nyhedsbreve og
information om vores produkter og
tjenester.

Opfyldelse af
vores kontraktlige
forpligtelser,

Vi indsamler oplysninger fra
jobsøgende for at kunne rekruttere
medarbejdere til stillinger i vores
virksomhed.

Legitime
interesser,

Så længe det er nødvendigt for at
opfylde vores kontraktlige forpligtelser,
og så længe lovgivningen kræver det.

Legitime
interesser

Legitime
interesser

Overholdelse
af gældende
lovgivning

Så længe det er nødvendigt for at
opfylde vores kontraktlige forpligtelser,
og så længe lovgivningen kræver det.
Kontaktlister til nyhedsbreve opbevares,
så længe vi har en legitim interesse
i det på grund af interesse for vores
produkter. Forsendelseslister revideres
og slettes løbende eller i forbindelse
med kundens egen opsigelse af
abonnement på nyhedsbrev (opt-out).
Personoplysninger, der indhentes i
forbindelse med rekruttering, opbevares,
så længe rekrutteringsarbejdet varer,
og derefter med henblik på opfølgning i
højst et år.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun personoplysninger, hvis der er et formål med at opbevare dem. Vi har desuden
pligt til at opbevare personoplysninger i et vist tidsrum på grund af krav i forskellige love og regler
som f.eks. bogføringsloven.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?
Dine personoplysninger er kun tilgængelige for de personer, som har brug for dem for at kunne
udføre deres arbejdsopgaver. Vi kan også videregive oplysninger om dig til andre selskaber i
Kährs Group, til eksterne markedsføringsselskaber, forhandlere, transportvirksomheder eller
andre samarbejdspartnere, hvis det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser i aftaler og
opgavebeskrivelser og for at kunne yde den service, man forventer ved kontakt med Kährs Group.
Kährs Group kan desuden videregive nødvendige oplysninger til myndigheder som f.eks. politiet,
Skat eller andre myndigheder, hvis vi har pligt til at gøre det ifølge lov.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?
Kährs Group stræber altid efter at behandle dine personoplysninger inden for EØS (Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde). Oplysningerne kan dog i nogle situationer blive overført til
og behandlet i lande uden for EØS, fordi en del af vores leverandører og underleverandører er
internationale organisationer. Kährs Group træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske
foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau både i og uden for EØS. Hvis du vil vide mere om, hvorvidt dine personoplysninger
overføres til lande uden for EØS, eller hvilke lande uden for EØS de overføres til, kan du kontakte
vores databeskyttelsesrådgiver på dataskyddsombud@kahrsgroup.com.

Dine rettigheder i henhold til persondataforordningen
Du ejer som enkeltperson selv dine personoplysninger. Derfor har du som enkeltperson nogle
rettigheder, som Kährs Group under visse omstændigheder har pligt til at respektere. Ifølge
databeskyttelseslovgivningen kan du udøve de rettigheder, der beskrives nedenfor. Det gør du ved
at kontakte dataskydd@kahrsgroup.com. Når du vil udøve dine rettigheder, skal du først legitimere
dig, og det gør du ved at besvare nogle kontrolspørgsmål fra vores medarbejdere.
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•

Ret til adgang

Ifølge persondataforordningen har du altid ret til at få at vide, hvilke personoplysninger Kährs
Group har registreret om dig. Hvis du sender en forespørgsel til dataskydd@kahrsgroup.com, vil
Kährs Group give dig registerindsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt information
om, hvordan vi behandler personoplysningerne. Der vil normalt gå højst en måned, inden du får
registerindsigt.
•

Ret til rettelse og begrænsning

Hvis du mener, at der er fejl i dine personoplysninger, eller at de er misvisende, kan du forlange,
at oplysningerne rettes eller bruges på en mere begrænset måde i visse tilfælde. Kontakt i så fald
dataskydd@kahrsgroup.com, og forklar, hvad der efter din mening er forkert og hvorfor.
•

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

Du har ret til at forlange, at de personoplysninger, som Kährs Group opbevarer om dig, bliver slettet,
hvis mindst en af følgende betingelser er opfyldt:
• oplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, de blev indsamlet til
• behandlingen er baseret på samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage
• behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring, og du gør indsigelse mod, at
oplysningerne behandles til dette formål
• du gør indsigelse mod behandling af personoplysninger, der er baseret på en interesseafvejning
(som er nødvendig for at kunne benytte legitim interesse som retsgrundlag), og der ikke findes
legitime grunde, som går forud for din interesse
• personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt
• sletning er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse
Du har derimod ikke ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis Kährs Group f.eks.:
Har brug for at behandle personoplysningerne til at udføre en opgave inden for rammerne af et
aftaleforhold med dig, til arkiveringsformål, til at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, til
at opfylde en retlig forpligtelse eller til at forsvare sig mod et retskrav.
•

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et almindeligt anvendt, struktureret
og maskinlæsbart format og desuden at få dine personoplysninger flyttet til en anden organisation
(hvis det er teknisk muligt), hvis behandlingen er baseret på samtykke eller på en aftale og foretages
automatisk (ved hjælp af IT). Hvis du vil vide mere, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver
på dataskyddsombud@kahrsgroup.com.
•

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod Kährs Groups behandling af dine personoplysninger. Du kan
når som helst gøre indsigelse mod direkte markedsføring, hvorefter Kährs Group straks vil standse
markedsføringen. Du kan også klage til databeskyttelsesmyndigheden.

Kontaktoplysninger
Dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger er Kährs Holding AB
Organisationsnummer: 556534-2481. Ångbåtsbron 1, Box 154, SE-201 21, Malmö, Sverige.

(publ).

Hvis du ønsker at kontakte Kährs Group om vores behandling af dine personoplysninger, kan du
sende en mail til dataskydd@kahrsgroup.com.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataskyddsombud@kahrsgroup.com.
Disse oplysninger kan også læses på www.kahrsgroup.com/en/privacy.

www.kahrsgroup.com

