
Persondatapolitik.

1.Generalt.

Denne persondatapolitik er gældende for Teglværksgårdens camping, v./ 
Gitte Syhler,Teglværksvej 9 a, 4534 Hørve.
Oplysningerne om dig behandles som beskrevet nedenfor. Da jeg optræder 
som dataansvarlig, kan du altid rette forespørgsler vedrørende behandlingen 
af dine personoplysninger til mig som beskrevet nedenfor via min mail, min 
hjemmeside eller jeg kan kontaktes direkte.
En sikker beskyttelse af dit privatliv er meget vigtig, så derfor tages dette 
alvorligt.

2. Hvilke oplysninger til hvilket formål og på hvilket grundlag.

Der indsamles almindelige persondata som navn, adresse, telefonnummer og 
emailadresse.

Persondata indsamles og registreres alene til administrative formål.

oplysningerne indsamles og ajourføres i forbindelse af til og fra flytning på 
campingpladsen.

Dine personoplysninger indsamles alene til overnævnte formål. Dine 
personlige data er begrænset til kun det nødvendigejfr. ovennævnte
Der vil blive indhentet samtykke hos dig, såfremt data skal anvendes til andre 
formål.

3.Hvem deles dine oplysninger med?

Bortset fra de lovgivningsmæssige krav til registrering af faktura / regnskaber, 
deles dine personoplysninger ikke med tredjepartner.

data vedrørende campingpladsens enheder og registrering af campingvogne, 
kan deles med kommunen, såfremt der er truffet aftale herom med 
kommunen.

4.overførsel af oplysninger.

Oplysningerne opbevares på en server placeret inden for EU / EØS.



5. Opbevaring og sletning.

Dine personoplysninger slettes, når alle formål for den pågældende 
registrering ikke længere er nødvendig.
Dog opbevares oplysninger om kontaktpersonen for fakturaoplysninger i 5 år, 
så gældende regnskabslovgivning kan overholdes. Når de 5 år er gået slettes 
oplysningerne.
Du kan til enhver tid anmode om adgang til eller sletning af dine 
personoplysninger via hjemmesiden, såfremt lovgivningsmæssige krav ikke 
gør dette ulovligt.

6. Dine rettigheder.

Efter anmodning har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som 
opbevares.
Du har ligeledes ret til at få berigtiget eventulle urigtige personoplysninger.
Under visse omstændigheder har du ret til at kræve, at dine 
personoplysninger slettes. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, 
som danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, uden at 
dette påvirker lovligheden af den behandling, som blev baseret på samtykke 
før tilbagekaldelsen af dette.
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, 
og i henhold til EU`s databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR) kan du 
bede om at modtage dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt 
format, således at personoplysningerne nemt kan overføres til dig eller en 
anden dataansvarlig valgt af dig ( dette kaldes for “dataportabilitet”).
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger 
opfordres du hermed til at kontakte mig. Gitte Syhler, ejer af 
Teglværksgårdens camping. eventuelle henvendelser herom bedes 
fremsendt som angivet ovenfor i denne persondatapolitik og til nedennævnte 
adresser.
Du oplyses endvidere om, at du i henhold til lovgivningen er berettiget til at 
ingive en klage til datatilsynet.

7. Cookies

Der benyttes Cookies på vores hjemmeside teglcamp.com.  
Cookies bruges dels af Teglværksgårdens Camping og af netværket wix.com, 
der hoster hjemmesiden. Informationerne hjælper os til at kunen give dig en 
bedre oplevelse på vor hjemmeside samt konkretisere vor online marketing. 
De indsamlede data sælges ikke videre af teglcamp.com dog kan wix.com 
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gøre brug af indsamlede data til marketing og udvikling. Der indsamles ingen 
personfølsomme data. 
Informationer der indsamles er:
- besøger antal
- besøgendes geografi
- evt. søgemaskiner og søgeord benyttet
- browser type
- hvilken enhed or OS der bruges (i.e. mobiltelefin, computer, windows, 

Apple OS mv).
- ved brug af e-mail formular vidregiver du din email adresse, denne vil 

kunne blive brugt af teglcamp.com til at svare tilbage på beskeder som 
opfølgning.

- ved tilmelding af nyhedsmail accapterer brugeren at emial adresse samt 
relevante oplysninger benyttes til målrettet marketing. Email adressee 
indsamlet i nyhedsmails opbevares hos tredjepart, der registrerer 
emailadressen samt navn mv. Nyhedsmails er et aktivt tilvalg og kan 
afmeldes.

8. Opdateringer og ændringer.

Denne persondatapolitik vil løbende blive opdateret. Når der udsendes 
ændringer til persondatapolitikken, vil datoen for den opdaterede 
persondatapolitik blive angivet. Såfremt der fortages væsenlige ændringer i 
denne politik eller i forhold til, hvordan dine personoplysninger behandles, vil 
der synligt blive gjort opmærksom på sådanne ændringer eller sende direkte 
meddelelse herom.

9. Kontaktoplysninger.

Teglværksgårdens Camping kan til enhver tid kontaktes på forskellige måder.
1. Gitte Syhler, Teglværksgårdens Camping, Teglværksvej 9A, 4534 Hørve.
2. mailadresse .teglcamp@icloud.com
3. mobil +4525369018
4. CVR: 35741976
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