
Persondatapolitik i Kaffekrukken 
 

Kunder 

Vi opbevarer udelukkende oplysninger på dig ved en direkte kontakt, hvor der ønskes at der ved 

handlen skal sendes en faktura, eller hvis der er et ønske om afsendelse af varer til kunden. Bemærk 

at Kaffekrukken ikke har webshop. Kunder, der handler i butikken, og betaler ved kassen, opbevares 

der ingen informationer på. 

Oplysninger vil være navn, adresse, tlf, mailadresse og evt. CVR nummer. 

 

Fakturaer opbevares i en mappe på indehaver Michele’s Sparre’s kontor på privatadressen, samt på 

pc, der er aflåst med adgangskode.  

 

Leverandører: 

Vi opbevarer oplysninger fra vores leverandører såsom fakturaer, mailadresser og telefonnumre. 

 

Fakturaer opbevares i en mappe på indehaver Michele’s Sparre’s kontor på privatadressen, samt i en 

mappe til fødevarekontrollen i forretningen, samt på pc, der er aflåst med adgangskode.  

 

Dine rettigheder 

Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om 

indsigtsret. Hvis vi behandler forkerte data om dig, kan du bede om, at oplysningerne bliver rettet 

eller slettet.  

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du 

mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets 

kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

Sletning 

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af 

oplysningerne. Her tager vi blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, f.eks. forældelses- og 

bogføringsloven.  

 

Sikkerhed 

Kaffekrukken har som dataansvarlig pligt til at beskytte de persondata, vi har om vores kunder og 

leverandører.  

 

Fakturaer opbevares i en mappe på indehaver Michele’s Sparre’s kontor på privatadressen, samt på 

pc, der er aflåst med adgangskode. Det er udelukkende Michele Sparre, der har adgang til dine 

oplysninger 

 

Kontaktoplysninger 

Kaffekrukken 

Torvet 16 

4600 Køge 

Indehaver: Michele Sparre 

CVR. 30940237 

Tlf.nr.: 56657877 / 26840768 

 



Hvis du har spørgsmål om behandling af oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte 

Michele Sparre. 


