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KUNDER
Er du kunde hos Velling Andelsbutik og har en VAB konto eller bestiller varer over
telefon/mail håndterer vi oplysninger om din person/firma.

Er du firma håndterer dit firmanavn, kontaktperson, adresse, telefonnr., mail og evt.
CVR. Er du privatkunde håndterer vi navn, adresse, telefonnr. og mail. Ovenstående
data er ikke under kategorien ”personfølsomme data” og betegnes som ”legitim
interesse”, dvs. data for at vi kan udføre vores samarbejde.
Oplysningerne gives
ikke videre til tredje part.
Vi er dataansvarlige
Efter persondatareglerne skal vi oplyse dig om, at Velling Andelsbutik er dataansvarlig
for håndtering af dine personoplysninger som kunde hos os. Du har ret til at anmode
Velling Andelsbutik om indsigt i og ændringer eller sletning af data om dig. Du har også
ret til begrænsning af data og til at gøre indsigelse mod behandling af data. Derudover
har du ret til dataportabilitet, det vil sige ret til at få en kopi af dine data og har til enhver
tid ret til at få dine data slettet hos Velling Andelsbutik.
Vi passer godt på dine data
Data opbevares i mapper på kontoret og/eller på pc med adgangskode, som er aflåst
udenfor åbningstider.
Du kan klage over Velling Andelsbutik behandling af dine
data til Datatilsynet.
Vi vil som udgangspunkt gemme dine oplysninger i 5 år fra dit
sidste køb, som vores kunde.

MEDLEMMER /EJERE AF ANDELSBEVISER
Er du medlem af foreningen Velling Andelsbutik og/eller har andelsbeviser håndterer vi
oplysninger om din person/firma.

Er du firma håndterer dit firmanavn, kontaktperson, adresse, telefonnr., mail og evt.
CVR. Er du privatkunde håndterer vi navn, adresse, telefonnr. og mail. Ovenstående
data er ikke under kategorien ”personfølsomme data” og betegnes som ”legitim
interesse”, dvs. data for at vi kan udføre vores samarbejde.
Oplysningerne gives
ikke videre til tredje part.

Vi er dataansvarlige
Efter persondatareglerne skal vi oplyse dig om, at Velling Andelsbutik er dataansvarlig
for håndtering af dine personoplysninger som kunde hos os. Du har ret til at anmode
Velling Andelsbutik om indsigt i og ændringer eller sletning af data om dig. Du har også
ret til begrænsning af data og til at gøre indsigelse mod behandling af data. Derudover
har du ret til dataportabilitet, det vil sige ret til at få en kopi af dine data og har til enhver
tid ret til at få dine data slettet hos Velling Andelsbutik.
Vi passer godt på dine data
Data opbevares i mapper på kontoret og/eller på pc med adgangskode, som er aflåst
udenfor åbningstider.
Du kan klage over Velling Andelsbutik behandling af dine
data til Datatilsynet.
Vi vil som udgangspunkt gemme dine oplysninger til dit
medlemskab ophører eller du vælger at afhænde dine andelsbeviser.

ANSATTE
Er du ansat hos Velling Andelsbutik og håndterer vi oplysninger om din person.
Vi håndterer dit navn, adresse, telefonnr., mail, cpr og kontonummer Ovenstående data
er ikke under kategorien ”personfølsomme data” og betegnes som ”legitim interesse”,
dvs. data for at vi kan udføre vores samarbejde og udbetale din løn. CPR betegnes som
en fortrolig oplysning og bliver behandlet derefter.
Oplysningerne gives videre til
vores samarbejdspartner omkring lønudbetaling, ligesom vores revisor også har adgang
til oplysningerne.
Vi er dataansvarlige
Efter persondatareglerne skal vi oplyse dig om, at Velling Andelsbutik er dataansvarlig
for håndtering af dine personoplysninger som ansat hos os. Du har ret til at anmode
Velling Andelsbutik om indsigt i og ændringer eller sletning af data om dig. Du har også
ret til begrænsning af data og til at gøre indsigelse mod behandling af data. Derudover
har du ret til dataportabilitet, det vil sige ret til at få en kopi af dine data og har til enhver
tid ret til at få dine data slettet hos Velling Andelsbutik.
Vi passer godt på dine data
Data opbevares i mapper på kontoret og/eller på pc med adgangskode, som er aflåst
udenfor åbningstider.
Du kan klage over Velling Andelsbutik behandling af dine
data til Datatilsynet.
Vi vil som udgangspunkt gemme dine oplysninger i 5 år efter
ophør af vores samarbejde.

LEVERANDØR
Er du leverandør hos Velling Andelsbutik og håndterer vi oplysninger om din
person/firma.

Vi håndterer dit firmanavn, kontaktperson, adresse, telefonnr., mail, CVR og
betalingsoplysninger. Ovenstående data er ikke under kategorien ”personfølsomme
data” og betegnes som ”legitim interesse”, dvs. data for at vi kan udføre vores
samarbejde.
Oplysningerne gives ikke videre til tredje part, men vores revisor har
adgang til data, som fremgår af fakturaer.
Vi er dataansvarlige
Efter persondatareglerne skal vi oplyse dig om, at Velling Andelsbutik er dataansvarlig
for håndtering af dine personoplysninger som leverandør til os. Du har ret til at
anmode Velling Andelsbutik om indsigt i og ændringer eller sletning af data om dig. Du
har også ret til begrænsning af data og til at gøre indsigelse mod behandling af data.
Derudover har du ret til dataportabilitet, det vil sige ret til at få en kopi af dine data og
har til enhver tid ret til at få dine data slettet hos Velling Andelsbutik.
Vi passer godt på dine data
Data opbevares i mapper på kontoret og/eller på pc med adgangskode, som er aflåst
udenfor åbningstider.
Du kan klage over Velling Andelsbutik behandling af dine
data til Datatilsynet.
Vi vil som udgangspunkt gemmer vi dine oplysninger i 5 år fra
hver fakturadato.

Videoovervågning
Pr 14.06.2021 er der installeret videoovervågning i butikken.
Overvågningen er for at sikre, at ansatte og frivillige kan arbejde under trygge forhold.
Overvågning skal forebygge tyveri og røveri.
Overvågning gemmes 72 timer/ 3 døgn, hvorefter data automatisk slettes.
Overvågningsprogram forefindes på stationær computer, og som app på købmandens
telefon.

