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Hvem er vi? 
Tripple Track er en virksomhed inden for tracking branchen, der tilbyder tracking til biler og maskiner. 
 
Hvorfor har vi en persondatapolitik? 
Vi har en persondatapolitik så vi sikrer, at vi overholder reglerne i persondataloven, så du kan føle dig tryk som 
kunde hos os. Vores persondatapolitik oplyser ligeledes dig som kunde, hvilke rettigheder du har i forhold til 
behandling og sletning af dine persondata, når du er kunde hos os. 
 
Hvornår og hvordan indsamler vi kundeoplysninger om dig? 
Vi indsamler kun oplysninger om dig, når du er kunde hos os. Vi indsamler oplysninger om dig, når du kontakter os 
enten via mail eller telefonisk.   
 
Hvilken type information indsamler vi om dig? 
De oplysninger vi indsamler vedrører dine forretningsmæssige forhold. Vi indsamler kun de relevante og 
nødvendige oplysninger for at løse opgaven. Oplysninger vi indsamler er: 
 

 navn 
 adresse 
 mail 
 telefon nummer    

 
 
Hvad er formålet med indsamlingen af persondata? 
Vi indsamler kun de oplysninger om dig, der er nødvendige for at kunne yde support, og oprette dig som kunde 
hos os.  
 
Hvem har adgang til dine oplysninger? 
Det er kun ansatte i vort firma, der har adgang til dine data. Vi videregiver og overlader persondata til 
samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med dig. 
Vi vælger nogle gange at benytte data behandlere, herunder udbydere af software, lønbehandling og backup. Når 
der anvendes data behandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at dine 
oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.  
 
Ud over ovenstående, videregiver vi ikke dine data til tredjepart medmindre du har givet os skriftlig tilladelse 
hertil. Har du givet os skriftlig tilladelse hertil, kan du til enhver tid trække denne tilladelse tilbage. 
 
Hvordan kan du få adgang til og opdatere dine oplysninger? 
Som kunde har du ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvordan vi har indsamlet oplysningerne og 
hvad vi anvender dem til. Du kan ligeledes få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata samt hvem der har 
modtaget dine persondata. 
 
Som kunde har du ret til at få udleveret de personoplysninger, vi har lageret om dig. Det gælder både de 
oplysninger, du har stillet til rådighed for os samt de oplysninger vi har indsamlet via andre kilder og som du har 
givet samtykke til. 
 
Opbevarer vi fejlagtige persondata om dig, har du ret til at få de fejlagtige persondata korrigeret. Dette gør du ved 
at henvende dig til os enten via e-mail eller telefonisk. 
 
Hvordan kan du sørge for, at vi sletter dem? 
Hvis du ønsker at få slettet de persondata, som vi har om dig, skal du henvende dig til os enten via e-mail eller 
telefonisk. 
 
Vi sletter automatisk persondata, når vi ikke længere har brug for disse, for eksempel fordi den opgave vi skulle 
løse for dig er afsluttet. Det vil normalt være, når vores kundeforhold ophører. 
 
Anden lovgivning kan dog gøre, at vi er forpligtet til at opbevare dine persondata i en given periode. 
 
Hvordan opbevarer vi personoplysninger 
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Personoplysningerne lagres på vores server. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand 
(databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på vores vegne i henhold til denne datapolitik og 
den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. 
 
 
Fortrolighed 
Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte 
dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer 
til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af 
personoplysninger. 
 
Vi opbevarer og transmitterer ikke personoplysninger krypteret. Alle persondata er dog beskyttet bag firewall. 
 
Indsamling af personoplysninger ved brug af cookies 
Vi indsamler ikke personoplysninger ved brug af cookies. 
 
Overførsel af dine oplysninger uden for Europa 
Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for Europa. 
 


