Ravnstrup d. 25/5-2018

Erklæring til leverandører og kunder hos Rosgaard A/S, Ravnstrup Eksportstald A/S og Chr. Rosgaard & Søn
ApS.
I forlængelse af de nye regler om persondata skal vi hermed anmode om, at der gives tilladelse til, at vi
opbevarer de i forbindelse med vores assistance udleverede materialer på dig og/eller din virksomhed.
Hvis du har behov for en kopi af det materiale, som vi har liggende, kan du henvende dig til os og få en kopi
af det elektroniske materiale på USB. Eventuelle papirarkiver vil du kunne se hos os, og du kan naturligvis få
lov at tage kopi heraf.
I forbindelse med samhandel med andre parter vil vi kunne udlevere f.eks. leveringsadresse og andre for
samarbejdspartnere relevante oplysninger om dig.
Vores arkiv på dig slettes, hvis du anmoder herom. Såfremt vores samarbejde måtte ophøre, kan du til
enhver tid få bekræftet, at vores materiale på dig er tilbageleveret eller slettet. Vi skal dog gøre
opmærksom på, at bogføringsmateriale, som er en del af bogholderiet vil blive opbevaret som led i
opfyldelse af bogføringsloven og fuldstændighed i vores økonomisystem. Her vil kun opbevares de
informationer, som er nødvendige til opfyldelse heraf. Egentligt kontraktmateriale vil blive opbevaret i
overensstemmelse med kravene herom.
Alt elektronisk materiale er beskyttet af password, og kan således ikke tilgås af uvedkommende.
Papirarkivet er opbevaret på et kontor, som er aflåst og beskyttet af alarm uden for normal kontortid.
Det materiale, som du har liggende hos os, vil være omfattet af tavshedspligt. Materiale vil kun blive
udleveret til andre, hvis du har anmodet os herom eller efter nærmere aftale med dig.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.
Hvis du er uenig i ovenstående, bedes du tilkendegive dette på skrift til Lars Rosgaard på
lars@rosgaardas.dk, ellers opfatter vi dette som accepteret af dig.
Beklager det besvær, som ovenstående giver dig, men vi skal alle følge lovgivningen.

Med venlig hilsen
Rosgaard A/S

Lars Rosgaard

