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Latour Industries AB 

Erklæring om databeskyttelsesforordning 

 

BAGGRUND 

Databeskyttelsesforordningen, der træder i kraft den 25. maj 2018, gør, at der skal ske nogle ændringer i mange 

virksomheder, og det gælder også hos Latour Industries AB og dets datterselskaber. Vi ser det ikke kun som et 

juridisk krav, men også som en lejlighed til at gennemgå interne processer og implementere relevante tekniske 

og organisatoriske foranstaltninger, der styrker vores forretning. 

 

Databeskyttelsesforordningen giver også en mulighed for at gennemgå vores interne ressourcer, styrke vores 

beskyttelse af persondata og skabe forandringer i vores virksomhed, der vil give 

 øget effektivitet, større kundeværdi og i sidste ende bedre indtjening til vores ejere. 

 

IMPLEMENTERING OG ORGANISATION 

Latour Industries har udpeget en projektleder eller databeskyttelsesansvarlig, der skal varetage introduktionen 

af databeskyttelsesforordningen. De respektive datterselskaber har udpeget en databeskyttelseskontakt for det 

enkelte datterselskab. Formålet er at koordinere arbejdet, så introduktionen af databeskyttelsesordningen bliver 

effektiv i alle vores virksomheder. Vi kan opnå stordriftsfordele og standardisere processer og procedurer for 

hele Latour Industries AB-forretningsenheden. 

 

Den databeskyttelsesansvarlige hos Latour Industries informerer, rådgiver, koordinerer og overvåger 

introduktionen af databeskyttelsesordningen. Vores virksomheder implementerer de nødvendige ændringer 

samt introducerer de støttesystemer, der kræves for at imødekomme eller overgå kravene i den nye lovgivning. 

 

Vi arbejder tæt sammen med vores underleverandører for at sikre, at de også overholder den nye lovgivning, 

fordi de i mange tilfælde påvirker vores forretning. 

 

EKSEMPLER PÅ VORES FÆLLES POLITIK I FORHOLD TIL 

DATABESKYTTELSESORDNINGEN 

 

PERSONLIGE OPLYSNINGER, DER BEHANDLES 

Latour Industries arbejder ud fra princippet om minimering af data og indsamler kun de persondata, vi skal 

bruge for at kunne gennemføre vores forretningsaktiviteter. 

 

FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONDATA 

Formålet med behandlingen af persondata vil blive defineret i hvert enkelt tilfælde. Der må ikke behandles 

nogen data uden et tydeligt formål.  

 

JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONDATA 

Latour Industries AB vil i alle tilfælde definere det juridiske grundlag for behandling af persondata. 

 

TIDSPERIODE FOR BEHANDLING OG OPBEVARING 

Vi behandler eller lagrer kun persondata, så længe dataene har et formål, eller hvis der f.eks. skulle være et 

juridisk krav om lagring af persondata. 

 

TREDJEPARTS BEHANDLING OG OVERFØRSEL AF PERSONDATA 

http://www.latourindustries.se/


  

 

Persondata handles i nogle tilfælde af tredjepartsunderleverandører. Der vil altid blive indgået aftaler, og vi vil 

bestræbe os på, at der ikke sker overførsel af persondata til lande, der ikke er en del af EU eller Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde. 

 

PRIVATPERSONERS RETTIGHEDER 

Når loven træder i kraft, vil du kunne få et registerudtræk eller anmode om at blive slettet i overensstemmelse 

med databeskyttelsesforordningen. 

 

KONTAKT 

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende databeskyttelsesforordningen og vores implementering af den, er 

du velkommen til at kontakte følgende personer: 

 

Tomas Löf 

Databeskyttelsesansvarlig 

Latour Industries AB 

Tomas.lof@latourindustries.se 

 

Kirsi Dufva 

Databeskyttelseskontakt 

Produal Oy 

kirsi.dufva@produal.fi 

 


