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Persondata politik for TJ Clean A/S 
TJ anvender oplysninger vi modtager fra kunder/personer som del af et fortløbende 
samarbejde eller i relevant/produktorienteret informationsøjemed. Vi er ved lov forpligtet til at 
sikre at personers privatliv til hver en tid er beskyttet. Ved enhver identifikation vi beder om 
ved henvendelse - som besøgende på vores hjemmeside eller anden kontakt - skal man 
være sikker på, at disse oplysninger kun anvendes i overensstemmelse med nærværende 
persondata politik. 
 
 
Vi indsamler og gemmer jævnligt følgende persondata. 
 Navn 
 E-mail adresse 
 Telefonnummer 
 Demografiske oplysninger som fysiske adresser, postnummer m.m. 
 Oplysninger af relevans for kundespecifikke ønsker vedr. produkter, tilbud eller lign. 
 Indhentning af tilladelse på individuelt plan til at fremsende nyheder, produktoplysninger og 

tilbud på målrettede produktløsninger.  
 
 

Vi gemmer og anvender disse oplysninger for at kunne yde den bedste service, 
målrettet vores kunders ønsker og behov, samt for at: 
 Forbedre vores produkter og tjenester. 
 Informere om forhold, relevante og vigtige oplysninger i samarbejde e.lign. 
 Forbedre hjemmesidens indhold i forhold til markedsrelevante behov. 
 Kontakte eller fremsende information til kunder vedr. fagligt samarbejde, handel, nyheder, 

tilbud eller markedsrelevante oplysninger/undersøgelser.   
 
 

Sikkerhed 
Vi er forpligtet til at sikre, at persondata oplysninger er beskyttet i vores varetægt ved at 
forhindre uautoriseret adgang eller videregivelse gennem passende fysiske, elektroniske og 
ledelsesmæssige procedurer. 
 

Cookies 
Alle hjemmesider anvender cookies - således også tjclean.dk. Man bedes derfor acceptere 
anvendelsen ved besøg på vores hjemmeside og ved accept tilføjes en fil der hjælper os med 
at analysere webtrafik. Vi bruger logstatistik til at identificere, hvilke sider der benyttes. Dette 
hjælper os med at analysere overordnet ikke-persondata relateret data om trafikken på vores 
hjemmeside og har udelukkende til formål at forbedre vores forretning i forhold til markedets 
behov for vores produkter. Cookies kan til enhver tid fjernes fra computeren – se nærmere 
herom i din browsermenu. 
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Links til andre hjemmesider 
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller internettjenester. Når du 
klikker videre hertil, gør vi opmærksom på, at du forlader vores hjemmeside og dermed ikke 
længere er beskyttet af nærværende persondatepolitik. 
 

Personlige oplysninger 
TJ anvender og videregiver udelukkende persondata i forbindelse med kontakt, post, levering 
og eller konsulentbesøg og vedr. samfundsmæssigt lovpligtige krav. Vi vil aldrig videregive 
persondata til irrelevant 3. part, men udelukkende til at opfylde de forpligtelser vi har i forhold 
til en samhandel eller indgået aftale. 
   
Man kan til hver en tid anmode om at få oplyst detaljer omkring hvilke persondata vi 
opbevarer. Dette kræver naturligvis relevant individuel identifikation. Persondataoplysninger 
kan tage nogle dage at frigive, så vi er helt sikre på kun at udlevere disse til retmæssige ejer 
af oplysningerne.   
 
Ved konstatering om ukorrekte oplysninger, bedes man venligst hurtigst muligt informere os, 
så vi kan rette informationerne i vores system. Ønsker man at blive slettet i vores system, skal 
man blot bede os derom. Både ved ændring og sletning af data vil man blive afkrævet 
behørig identifikation. 
 

Yderligere information 
Nærværende persondata politik for TJ Clean A/S revideres løbende efter gældende forhold 
og regler. Det er derfor vigtigt at holde sig orienteret om de seneste ændringer her på siden. 
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