
Persondatapolitik 
 

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan forfatter Ditte Wiese behandler og sikrer dine 
personoplysninger. 
 

 

1. Hvem er dataansvarlig? 
 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Ditte Wiese Winther-Rasmussen 
Granvej 14 
4632 Bjæverskov  
hej@dittewiese.dk 

 

2. Hvilke formål samler jeg oplysninger til – og hvordan? 
Jeg samler udelukkende oplysninger til kontakt i forbindelse med aftaler, foredrag, undervisning og 
lignende. 

På hjemmesiden, dittewiese.dk, indsamles ingen personlige oplysninger. 

Data indsamles via kontakt på hjemmesiden, mailkorrespondance eller telefon. 

I forbindelse med aftaler for virksomheder og privatpersoner gemmer jeg følgende oplysninger: 

Firmanavn/blognavn 
Personnavn 
Adresse på firma 
Adresse på sted for optræden 
Adresse for modtager af bestilte bøger 
Mailadresse på køber, firmakontakt og blogger 
Telefonnummer på køber, firmakontakt og blogger 

Formålet med de gemte data er at kunne lave aftaler, kontrakter og sende bestilte bøger ud. 

Data deles ikke med andre. 

Data slettes manuelt, når kontaktforløb er afsluttet og senest det efterfølgende år i juli. 

Data lagres i mail hos one.com.  
For data i kontrakter lagres de i en lukket mappe på Google-drev. 

mailto:hej@dittewiese.dk


Ditte Wiese Winther-Rasmussen har databehandleraftaler med begge for opbevaring af data (dataen deles 
ikke med opbevarer). 

3. Hvordan bruger jeg dine data? 
 

Dine data bruges kun til ovennævnte formål, medmindre du henvender dig og ønsker andet. I så fald aftaler 
vi hvordan, men opbevaring og sletning gælder som ovenfor. 

 

4. Hvem overfører jeg dine data til? 
 

Jeg deler ikke dine data med andre, men opbevarer dem hos tredjepart, one.com og evt. google.com.  
Såfremt dine oplysninger overføres (opbevares på drev, hvis servere findes i) til tredjelande (f.eks. USA), 
sikrer jeg, at nogle af de følgende juridiske sikkerhedsforanstaltninger finder anvendelse: beslutningen om 
at et land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, Privacy Shield mellem EU og USA, 
standardkontraktklausuler eller dit samtykke. Oplysninger overføres aldrig til tredjelande uden nogle af 
disse sikkerhedsforanstaltninger.   

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og jeg vil altid sikre, at 
der er fornødne garantier på plads der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, som følger af 
nedennævnte:  

1. Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af Kommissionen vurderet, som lande, der 
generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af 
personoplysninger, f. eks. til amerikanske virksomheder vi samarbejder med, som er certificerede under 
EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).  
2. Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der 
sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne 
garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre 
kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne 
kontrakt/aftale (databehandleraftale) ved at kontakte mig på hej@dittewiese.dk 

 

5. Hvad skal jeg vide? 
For at kunne sende dig en bestilt bog har jeg brug for navn og adresse, samt evt. faktureringsadresse. 
For at kunne lave en kontrakt på et arrangement eller andet, har jeg brug for dit navn, virksomhedsadresse, 
adresse for optræden, mailadresse og telefonnummer. 



6. Hvordan er sikkerheden? 
Jeg har truffet tekniske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger, samt procedure for håndtering af 
eventuelle sikkerhedsbrud. 
Sikkerhedsbrud vil også blive indberettet til Datatilsynet. 

7. Hvilke rettigheder har du? 
Du har følgende rettigheder:  

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.  
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine 
personoplysninger begrænset.  
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit 
samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen 
foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.  
• Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte 
markedsføring, herunder målrettet markedsføring.  

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format.  
• Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.  

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: hej@dittewiese.dk 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. 
har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i 
forbindelse med behandlingsaktiviteterne.  

I tilfælde af væsentlige ændringer giver jeg dig besked via denne hjemmeside og via email, hvis det er 
muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på min hjemmeside: dittewiese.dk 

 

 

Persondatapolitikken er senest opdateret 10.03.2020 
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