
 

 

Persondatapolitik for Sonne Huse A/S 

Sonne Huse A/S og Sonnesen Invest ApS behandler personoplysninger om brugen af sonnehuse.dk, kunder 

og underleverandører i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. 

Dataansvarlig er: 

Sonne Huse A/S 

A. F. Heidemanns vej 17 

9800 Hjørring 

Tlf: 98927666 

Email: mail@sonnehuse.dk 

CVR: 37041106  

 

Sonne Huse’s persondatapolitik er lavet for at beskytte dine personlige oplysninger. 

Vi følger altid den gældende lovgivning omkring persondata. 

Vores håndtering og opbevaring af dine data og oplysninger 

Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med bestilling af katalog, brochure, kundehenvendelser, 

udarbejdelse af tilbud, entreprisekontrakt og lignende opgaver.  

Vi beholder dine personoplysninger indtil vi har afsluttet din henvendelse eller afsluttet den ønskede 

opgave. 

Sonne Huse A/S bruger kun de nødvendige og relevante oplysninger.  

Disse personoplysninger gemmer vi:  

 Navn 

 Adresse 

 byggeadresse 

 Telefonnummer 

 E-mail adresse 

 

mailto:mail@sonnehuse.dk


 

Der kan dog tilføjes andre personoplysninger, som kunden selv har oplyst i forbindelse med 

byggeansøgning, entreprisekontrakt og lignende opgaver. 

Beskyttelse af personoplysninger 

Sonne Huse A/S op bevare dine persondata under tekniske og sikre forhold. 

Sikkerhedsforholdene opdateres løbende. 

Adgang til dine personoplysninger 

Dem som har adgang til dine oplysninger er følgende: Ledelsen og relevant personale. 

I visse tilfælde vil vi videregive personoplysningerne til tredjepart, dette kan f. eks være kontakt til 

kommunen, underleverandører mv. 

Dine rettigheder 

Du har følgende rettigheder:  

 Ret til at få oplyst hvilken personoplysninger vi har registeret på dig 

 Ret til at få slette dine personoplysninger 

 Ret til at klage over behandlingen 

 

Hvis du vil gøre krav på dine rettigheder skal du kontakte: 

Sonne Huse A/S 

A. F. Heidemanns vej 17 

9800 Hjørring 

Tlf: 98927666 

Email: mail@sonnehuse.dk 

 

Hvis du vil klage over Sonne Huse A/S håndtering af personoplysninger, kan du klage til os. Hvis du ikke vil 

klage til os, kan klagen sendes direkte til Datatilsynet. 

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. sal 

1300 København 

www.datatilsynet.dk 

mailto:mail@sonnehuse.dk

