
 

PRIVAT POLITIK //  
 - ART BOOK AGENCY ApS DATA POLITIK. HERUNDER COOKIES AF BESØGENDE PÅ 
VORES HJEMMESIDE, BEHANDLING AF PERSONDATA HOS VORES REPRÆSENTANTER 
SAMT KUNDER.  
 



COOKIES & PRIVATPOLITIK HOS ART BOOK AGENCY  

Når du besøger vores website artbook.dk indsamles der “cookies". 
Cookies er små filer, der gemmes på besøgendes computer, mobil eller tilsvarende med det formål at give besøgende en 
bedre og mere personlig oplevelse, ved at aktivere funktioner, der fungerer med cookies. Ifølge lovgivning skal vi informere 
vores besøgende om at vi bruger cookies og derfor spørge om tilladelse. 
Der for vil der ved vores besøgendes første besøg komme et pop-up vindue der informerer om brugen af cookies.  
Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: 
http://minecookies.org/cookiehandtering  
Tredjepart som kan bruge cookies på vores hjemmeside er vores hjemmeside leverandør, wix.com  

Vores website benytter sig ikke af at indhente personoplysninger på vores besøgende, da det ikke er i vores interesse eller ej 
heller vores virksomheds formål eller funktion.  

ART BOOK AGENCYS PERSONDATAPOLITIK VEDR. VORES REPRÆSENTANTER   
 
Denne persondatapolitik er udarbejdet for at oplyse om virksomhedens behandling af persondata vedrørende de 
Repræsentanter tilknyttet Art Book Agency ApS.  
 
DATAANSVARLIGE:  
Art Book Agency ApS er i henhold til persondatalovgivningen dataansvarlig. Kontakt vedrørende Repræsentatens persondata 
kan ske til virksomhedens ejere; Casper Nilsson og Nicola Helweg Thomasen.   
 
FORMÅL OG OPRINDELSE:  
Der indsamles persondata omkring hver enkel Repræsentant. Formålet for denne indsamling og behandling er at kunne 
varetage markedsføringsmæssige sammenhænge og indgåelse af aftaler med Kunder med henblik på at Repræsentanten 
kan varetage arbejde for Kundens givet projekt.  

KATEGORIER AF DATA:  
- Der behandles følgende punkter af oplysninger:  
 Almindelige personoplysninger 
- Identifikationsoplysninger  
- Oplysninger herunder mail/telefonnummer.   
- Oplysninger ved udfærdigelse af bookingbekræftigelse samt fakturering   
- Oplysninger herunder lønsatser til at kunne varetage Repræsentantens interesser bedst muligt.  
- Oplysninger ved udfærdigelse af agentaftale samt cv kort.  
- Oplysninger om Repræsentantens CPR eller CVR nummer. Ved indhentning af CPR nr. underskrives der en 
samtykkeerklæring herom. Art Book Agency behandler disse persondata oplysninger efter de til enhver tid gældende lov og 
regler.  Og ingen andre end Art Book Agency eller en kommende producent ved kontraktindgåelse vil få adgang til disse 
oplysninger. I disse kontrakter vil dokumenterne være krypteret med koder.  
- Der vil tages billeder af Repræsentanten for at kunne varetage den bedste markedsføring af denne. Dette indhenter Art Book 
Agency også skriftlig samtykke om.  
 
PERSONFØLSOMME DATA:  

http://artbook.dk
http://minecookies.org/cookiehandtering
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Der indhentes ingen personfølsommeoplysninger som udgangspunkt, da dette ikke har relevans for samarbejdet mellem 
Repræsentanten og Art Book Agency ApS.  
 
PERSONDATA VEDRØRENDE REPRÆSENTANTEN:  
Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af Art Books forpligtigelser.  
Art Book Agency ApS har indhentet samtykke hos vores Repræsentanter vedr. oplysninger om deres persondata selvom 
behandlingen er nødvendig for formålet. 
 
ADGANG TIL DATA  
Adgangen til persondata begrænses mest muligt, således at kun de personer der har brug for oplysningerne har adgang:  
Persondata vedr. Repræsentanten: Adgang har direktionen/bogholderiet hos Art Book Agency ApS.  
  
OPBEVARING:  
Persondata skal og vil altid opbevares forsvarligt efter de til en hver tid gældende sikkerhedsmæssige retningslinjer som 
persondataloven efterskriver. Dette gøres for at minimere risikoen for at dataene kompromitteres eller iøvrigt udsættes for 
sikkerhedsbrud.  
 
OVERFØRSEL AF DATA:  
Virksomheden udveksler persondata med følgende modtagere: 
- Offentlige myndigheder: Skat, Bank 
- NemID 
- Revisor, Bogholder og Advokat 
- IT firma der hoster virksomhedens data, Editor.X-  
- Sociale Medier hvoraf virksomheden vil oprette konto for markedsføring: Instagram, LinkedIn og Facebook.  
- Virksomhedens hjemmeside: www.artbook.dk  
- Art Book Agency ApS Kunder som virksomheden måtte formidle Repræsentantens kontakt til.   

ART BOOKS ANSVAR VED BEHANDLING: 
I forbindelse med virksomhedens daglige virke kan det forekomme, at der behandles persondata. Det vil kun være 
virksomhedens to ejere som har adgang til disse oplysninger.  
 
SLETNING AF PERSONDATA:  
Persondata, som ikke længere er relevant, skal bortskaffes ved sletning, destruktion eller makulering. Følsomme persondata i 
fysisk form skal makuleres.  
Persondata må alene opbevares så længe de er relevante og Art Books Agency ApS Repræsentant er tilknyttet virksomheden.  
Billeder af Repræsentanten samt dennes arbejde fjernes fra hjemmesiden, når agentaftalen ophører.  
Øvrige persondata om Repræsentanten slettes 5 år efter agentaftalens ophør af hensyn til bogføringslovens regler. 

RET TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE OG BEGRÆNSNING:  
Repræsentanten har ret til at få indsigt i og få berigtiget de persondata, som virksomheden ligger inde med om 
vedkommende.  
Snarest muligt og som hovedregel inden 4 uger efter modtagelsen af en begæring, skal oplysningerne udleveres. Når 
oplysninger er udleveret, kan Repræsentanten tidligst anmode om tilsvarende oplysninger efter 6 måneder.  
Såfremt oplysninger er forkerte, kan en behandling begrænses fra modtagelsen af indsigelsen, og indtil det kan konstateres, 
om oplysningerne er korrekte. 
 



KLAGE:  
Er en Repræsentant ikke tilfreds med virksomhedens behandling af persondata, kan der klages til virksomhedens direktører. 
Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.  
Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk. 

ART BOOK AGENCYS PERSONDATAPOLITIK VEDR. VORES KUNDER  
 
Denne persondatapolitik er udarbejdet for at oplyse om virksomhedens behandling af persondata vedrørende de Kunder 
tilknyttet Art Book Agency ApS.  
 
DATAANSVARLIGE:  
Art Book Agency ApS er i persondatalovgivningens forstand dataansvarlig. Kontakt vedrørende Kundens data kan ske til 
virksomhedens ejere; Casper Nilsson og Nicola Helweg Thomasen.   
 
FORMÅL OG OPRINDELSE:  
Der indsamles persondata omkring hver Kundes deraf tilknyttede kontaktperson. Formålet for denne indsamling og 
behandling er at kunne varetage virksomhedens virke og yde den service og kommunikation mellem Art Book Agencys to 
primære kundegrupper: Kunden og Repræsentanten.  

KATEGORIER AF DATA:  
- Der behandles følgende punkter af oplysninger:  
Almindelige personoplysninger 
- Identifikationsoplysninger  
- Oplysninger herunder mail/telefonnummer.   
- Oplysninger ved udfærdigelse af bookingbekræftigelse samt fakturering   
- Kundens CVR  
- Kreditværdig 
 
PERSONFØLSOMME DATA:  
- Der indhentes ingen personfølsommeoplysninger som udgangspunkt, da dette ikke har relevans for samarbejdet mellem 
Kunden og Art Book Agency ApS.  
 
PERSONDATA VEDRØRENDE KUNDEN:  
Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af Art Books Agency ApS forpligtigelser.  
 
ADGANG TIL DATA  
Adgangen til persondata begrænses mest muligt, således at kun de personer der har brug for oplysningerne har adgang, 
herunder Art Book Agencys to ejere og bogholderiet.  
  

OPBEVARING:  
Persondata skal og vil altid opbevares forsvarligt efter de til en hver gældende sikkerhedsmæssige retningslinjer som 
persondataloven efterskriver. Dette gøres for at minimere risikoen for at dataene kompromitteres eller i øvrigt udsættes for 
sikkerhedsbrud.  
 

http://www.datatilsynet.dk


OVERFØRSEL AF DATA:  
Virksomheden udveksler persondata med følgende modtagere: 
- Offentlige myndigheder:  
- Skat 
- Bank 
- NemID 
- Revisor og evt. advokat 
- IT firma der hoster virksomhedens data, Editor X.   
- Sociale Medier hvoraf virksomheden vil oprette konto for markedsføring: Instagram, LinkedIn, Facebook. 
- Virksomhedens egen hjemmeside 
- Art Book Agency ApS Repræsentanter som virksomheden måtte formidle Kundens kontakt til.   

ART BOOK ANGENCY IVSs ANSVAR VED BEHANDLING: 
I forbindelse med virksomhedens daglige virke kan det forekomme, at der behandles persondata. Det vil kun være 
virksomhedens to ejere som har adgang til disse oplysninger.  
 
SLETNING AF PERSONDATA:  
Persondata, som ikke længere er relevant, skal bortskaffes ved sletning, destruktion eller makulering.  
Persondata må alene opbevares så længe de er relevante.  
 
RET TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE OG BEGRÆNSNING:  
Kunden har ret til at få indsigt i og få berigtiget de persondata, som virksomheden ligger inde med om vedkommende/
virksomheden.  
Snarest muligt og som hovedregel inden 4 uger efter modtagelsen af en begæring, skal oplysningerne udleveres. Når 
oplysninger er udleveret, kan Kunden tidligst anmode om tilsvarende oplysninger efter 6 måneder.  
Såfremt oplysninger er forkerte, kan en behandling begrænses fra modtagelsen af indsigelsen, og indtil det kan konstateres, 
om oplysningerne er korrekte. 
 
KLAGE:  
Er en Kunde ikke tilfreds med virksomhedens behandling af persondata, kan der klages til virksomhedens direktør. Medfører 
dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.  
Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk. 

 
ART BOOK AGENCY ApS  
Flæsketorvet 38B, 1 sal nr. 12  
DK-1711 København V  

CVR. 40138552 
MAIL // mail@artbook.dk 
artbook.dk 

http://www.datatilsynet.dk
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http://artbook.dk

