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Persondatapolitik 

Dette dokument fastlægger rammerne for, hvorledes KHI ApS behandler personoplysninger. Per-
sondatapolitikken er en del af KHI ApS’ samlede dokumentation for, at firmaet overholder den 
gældende persondatalovgivning. Dokumentet er derudover tilsigtet som information til de perso-
ner, der berøres af KHI ApS’ behandling af personoplysninger. 

1 Dataansvarlig og databehandler 
KHI ApS er i forbindelse med arbejdsopgaver i KHI Regnskabskontor at betragte som ’databehand-
ler’. Det være sig i forbindelse med den daglige administration af vores klienters kartoteker og for-
dringer. Som databehandler sikrer vi, at vi udelukkende behandler personoplysninger efter in-
struks fra den dataansvarlige (vores klient). Endvidere sikrer vi, at vi ikke gør brug af andre data-
behandlere (underdatabehandlere), uden at vi har fået dette godkendt af den dataansvarlige.  

I nogle tilfælde er KHI Aps dog dataansvarlig fremfor databehandler. Det kan for eksempel være i 
forhold til behandling af inkasso-sager (KHI Advokatinkasso) samt behandling af personale-data. 
Når vi er dataansvarlige, sikrer vi, at alle databehandlere, vi evt. benytter, kan stille de fornødne 
sikkerhedsgarantier for behandling af personoplysninger, samt at der foreligger databehandleraf-
taler, der lever op til kravene i de gældende regler.  

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af data, er: 

KHI ApS 
CVR-nr.: 66852628 
Nimdrupvej 14 
8740 Brædstrup 
Telefon: 76240170 
Email: post@khi-data.dk 

2 Vores behandling af persondataoplysninger 
KHI ApS indsamler og behandler personoplysninger med henblik på at kunne levere de produkter 
og serviceydelser, som er en del af det forretningsmæssige samarbejde med vores klienter. 

Vi behandler generelt kun de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere vores ydelser, 
eller som vi ifølge lovgivningen er forpligtet til.  

KHI Regnskabskontor 

KHI Aps indsamler og behandler almindelige persondata (såsom navn, adresse, email, tlf, oplys-
ninger om fast ejendom, gæld, elektroniske fakturerings- og betalingsaftaler o.lign.) for at kunne 
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administrere regninger, indbetalinger, afsendelse af skrivelser/information, udføre almindelig 
kundeservice samt vedligeholde kartoteker for vores klienter. Uden denne indsamling og behand-
ling af data vil det ikke være muligt for os at indgå og opfylde kontrakter med vores klienter.  

KHI Advokatinkasso 

KHI ApS indsamler og behandler persondata om kunder, der har gæld til vores klienter eller til os. 
Personoplysningerne behandles som en del af de såkaldte gældsinddrivelsesforanstaltninger for 
at sikre betalinger, etablere krav og/eller håndhævelse af etablerede krav. Den legitime interesse 
er at sørge for, at ubetalt gæld inddrives på egne eller på anden person eller selskabs vegne.  

3 Informationssikkerhed 
Vi har i KHI ApS truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at be-
skytte dine personoplysninger. Teknisk tilstræber vi løbende at sikre personoplysninger ved f.eks. 
anvendelse af antivirus software og foranstaltninger for at undgå at blive ramt af ransomware. I 
øvrigt er vi på vagt overfor ransomware, når vi åbner mails. Vi har tjek på back-up, og vi sikrer op-
datering af software – herunder updates af styresystemer. Endvidere har vi krav om personspeci-
fikke logins på vores netværk. Organisatorisk har vi sikret, at personale kun har adgang til person-
oplysninger i det omfang, det er nødvendigt. Ydermere er personale med adgang til personoplys-
ninger underlagt tavshedspligt både under og efter ansættelse.  

4 Dine rettigheder 

Du har efter den gældende persondatalovgivning en række rettigheder i forhold til vores behand-
ling af oplysninger om dig. 

 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig 
 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet 
 I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 

almindelige generelle sletning indtræffer 
 Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen begrænset 
 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 

personoplysninger 
 Du har i særlige tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almin-

deligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra 
én dataansvarlig til en anden uden hindring 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se afsnit 5).  

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse. Vi kan afvise anmodninger, 
der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssigt meget teknisk indgriben (f.eks. udvikle et 
nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres per-
sonlige oplysninger, o.lign.  
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5 Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller vil du gøre brug af dine rettighe-
der, er du velkommen til at kontakte os på telefon 76240170 eller mail post@khi-data.dk.  

6 Klagemulighed 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk  

 

 

 


