
PRIVATLIVSPOLITIK
ANKERS TIVOLIPARK APS

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Ankers Tivolipark ApS (‘’vi’’ eller ‘’os’’) behandler dine personoplysninger. 

1. DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Ankers Tivoli Park ApS
Cvr.nr.: 34881553
Adresse: Skovbovej 37, 4632 Bjæverskov
E-mail: Bogholder@ankers-tivolipark.dk
Telefonnummer: 28453354

1



2. BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring
Formålet med at vi behandler dine 
personoplysninger:

Vi behandler kun almindelige 
personoplysninger om dig: 

Vi indsamler dine 
personoplysninger fra 
følgende kilder: 

Vi behandler dine personoplysninger 
baseret på følgende 
behandlingsgrundlag:

Vi kan dele dine 
personoplysninger 
med: 

Vi vil opbevare person- 
oplysninger, så længe 
det er nødvendigt til de  
formål, der er nævnt. 

Som arrangør for et kræmmermarked 
med salg af varer, er vi forpligtede 
til senest to dage før afholdelsen at 
indgive en liste over deltagerne.

Dit navn*, adresse*, evt. cvr-nr.*, Direkte fra dig Artikel 6.1.c (nødvendig for at Ankers 
Tivolipark ApS kan overholde sine 
retlige forpligtelser):

Som arrangører er vi forpligtede 
til senest to dage før afholdelsen 
af et marked, hvor der foregår 
næringsvirksomhed ved detailsalg, at 
indsende en liste over navne, adresser 
og evt. cvr-numre på deltagerne til 
Erhvervsstyrelsen, jf. Næringslovens § 
5, stk. 1, jf. § 2, stk. 3.

Erhvervsstyrelsen

Brandmyndighederne 
på lokaliteten

Op til 6 måneder 
efter afholdelsen af 
kræmmermarkedet. 

Til brug for at overholde 
bogføringslovens regler om 
opbevaring af regnskabsmateriale.

Dit navn og adresse Direkte fra dig Artikel 6.1.c (nødvendig for at Ankers 
Tivolipark ApS kan overholde sine 
retlige forpligtelser):

Vi er endvidere forpligtede til at gemme  
regnskabsmateriale på betryggende vis  
i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, 
som materialet vedrører. Dette inkluderer  
indbetaling indeholdende person-
oplysninger for køb af stadepladser, jf. 
Bogføringslovens § 10, stk. 1.

Vores revisor:

Wind revision
Søndre Alle 43C
4600 Køge

Oplysninger om ind- 
betalinger i forbindelse 
med køb af en stade- 
plads gemmes til brug 
for vores regnskab, 
som gemmes i op til 
6 år (indeværende 
regnskabsår + 5 år) 
i henhold til den til 
enhver tid gældende 
bogføringslovs regler 
herom.

Dine personoplysninger anvendes 
endvidere dels til at indgå aftale 
med dig om køb af en stadeplads 
på markedet, ligesom vi til brug for 
vores planlægning, koordinering og 
afholdelse af markedet, herunder af 
hensyn til sikkerheden på pladsen, har  
brug for at kunne kontakte dig med  
henblik på at tildele dig en stadeplads, 
koordinere udsalg af forskellige varer 
samt ved uhensigtsmæssig parkering 
på pladsen.

Din e-mail og telefonnummer Direkte fra dig Artikel 6.1.f (nødvendig for 
forfølgelsen af legitime interesser).  
Som ansvarlig for planlægning samt 
sikkerhedsmæssigt forsvarlig afvikling 
af et større arrangement anser vi det 
for nødvendigt for os hurtigt at kunne 
komme i kontakt med deltagerne ved 
brug af telefonnummer og e-mail.

Vores revisor:

Wind revision
Søndre Alle 43C
4600 Køge
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3. PLIGTMÆSSIG INFORMATION 

Oplysningerne der afgives i forbindelse med bestilling af stadeplads (markeret ovenfor med *) er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så kan vi ikke tildele dig en stadeplads på kræm-
mermarkedet. Det skyldes blandt andet, at vi er forpligtede til at indlevere en liste over alle til Erhvervsstyrelsen senest to dage før markedet afholdes.

4. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 •  Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.

 •  Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 •   Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af 
behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor. 

 •  Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

 •  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde: 

 •   Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), 
se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

 •  Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på e-mailadresse bogholder@ankers-tivolipark.dk eller på tfl.nr. +4528453354

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstæn-
digheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

4.1. Sidst opdateret: 22. maj 2019
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