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Databehandlingsaftale ifølge General Data Protection Regulation (GDPR) 

Ansvar for dine persondata
Digegaarden er ansvarlig for korrekt behandling af de persondata, som du sender til os. Vi opbevarer og 
behandler dine persondata i overensstemmelse med databeskyttelses- lovgivningen (GDPR). 

Oplysninger, der indsamles og behandles

Når du bestiller udlejning af vores ferielejligheden eller hesteboks hos Digegaarden, behandler vi de 
persondata du har afgivet i forbindelse med din booking. Typisk er der tale om dit navn, din adresse, 
telefonnummer, evt. e-mailadresse og betalingsoplysninger. 

Formål med behandling af persondata
De persondata du afgiver til os, kan være brugt til forskellige formål, alt afhængig af dit forhold til 
Digegaarden, for eksempel: 

• til at gennemføre din booking, når du laver en booking hos Digegaarden
• til at informere dig om tilbud og andre ydelser, vi tror er af interesse for dig
• til at behandle efterspørgsel hos kundeservice; og
• til at sende dig oplysninger du har bedt om.

Retsgrundlaget for behandling af persondata

Opfyldelse af en kontrakt

Når du bestiller udlejning af vores ferielejligheden eller hesteboks hos Digegaarden, behandler vi de persondata du afgiver 
i forbindelse med din booking, fordi det er nødvendigt for at kunne gennemføre din booking, og opfylde lejeaftalen. 
Såfremt du ikke er villig til at afgive disse oplysninger, kan vi ikke gennemføre din booking. 

Legitim interesse

Når du bestiller udlejning af vores ferielejligheden eller hesteboks hos Digegaarden, behandler vi de persondata du afgiver 
i forbindelse med din booking, fordi vi gerne vil tage kontakt til dig med gode tilbud. Denne behandling af dine persondata 
er foretaget på basis af vores legitime interesse i at opretholde kontakt med dig, i håb om at du lejer et feriehus igennem 
os i fremtiden. Du kan derfor forvente, at vi kontakter dig løbende med tilbud. 

Generelt

Vi bruger nogle persondata til statistiske formål for at optimere vores service til dig. Disse behandlinger er foretaget på 
basis af vores interesse i at yde den bedst mulige service. 

Samtykke

Vi videregiver ikke dine persondata til en samarbejdspartner med henblik på, at de særskilt kan tage kontakt til dig med 
gode tilbud osv., med mindre du har givet særskilt samtykke til dette.  
Hvis vi bruger billeder eller video af dig til markedsføring, beder vi om dit samtykke hertil inden brug.  
Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved henvendelse til følgende e-mailadresse: info@digegaarden.dk. 

Overholdelse af en retlig forpligtelse

Når lovgivningen fastlægger en retlig forpligtelse til behandling, vil vi også foretage behandling af dine persondata på basis 
af denne retlige forpligtelse. 



Tidsrum for opbevaring af persondata

Vi opbevarer kun dine persondata i den periode det er nødvendigt i henhold til de relevante formål eller i henhold til 
gældende lovgivning. Vi sletter dine persondata, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. 

Dine rettigheder

Du har ret til at blive oplyst om, hvilke data Digegaarden har registreret og at få sådanne data ændret, hvis de er urigtige. 
Du har ret til at modtage en kopi af de persondata, der behandles. 
Du har ret til at få dine persondata slettet, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil 
de blev indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig.  
Du har ret til at anmode Digegaarden om begrænsning af behandlingen af dine persondata. 
Du har ret til at anmode os om at indstille udsendelse af markedsføringsmateriale til dig.  
Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage dine persondata og til at få 
overført dine persondata til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt. 
Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.  
Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvis vi behandler dine persondata på basis af dit samtykke. Enhver henvendelse 
vedrørende dine rettigheder kan ske til følgende e-mailadresse: 
info@digegaarden.dk

Andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Denne persondatapolitik gælder kun for vores hjemmeside, 
så hvis du benytter links til andre hjemmesider, vil vi anbefale, at du læser deres persondatapolitik. 

Opdatering af vores persondatapolitik

Vi gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik, og vi lægger alle opdateringer på vores hjemmeside. 
Denne datapolitik er sidst blevet opdateret i maj 2018.  
Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse kan ske til følgende e-mailadresse: 
info@digegaarden.dk 
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