
Databeskyttelseserklæring 
 

VERBA Onesource ApS, Bjerggade 4H, 6200 Aabenraa, efterfølgende kaldet 
VERBA ONESOURCE beskytter dine data og træffer foranstaltninger, der 
muliggør en sikker brug af vores hjemmeside.  

 

Indhentning af personlige data 

 
VERBA ONESOURCE er ansvarlig for behandlingen af personlige data, som vi 
har modtaget om dig. I tilfælde af spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
den databeskyttelsesansvarlige Luciano Lykkebo på telefonnummer 
43335463 eller på info@verbaonesource.com. 

For at kunne betjene dig eller din virksomhed som kunde indhenter og 
behandler vi som regel følgende oplysninger om dig:  

 

1. Navn 

2. Adresse/by 

3. E-mail-adresse 

4. Telefonnummer 

 

Vi indhenter oplysningerne hos dig eller den virksomhed, som du 
repræsenterer. 

Når du kontakter os via mail, bedes du om at oplyse dit for- og efternavn samt 
din e-mail-adresse, for at vi kan sende dig et tilbud eller de informationer, du 
har anmodet om. Vi har brug for dit fastnet- eller mobiltelefonnummer for at 
kontakte dig, hvis der er behov for en yderligere afklaring eller i tilfælde af 
problemer med internetforbindelsen. 

Vi behandler dine generelle kontaktoplysninger for at kunne identificere dig 
som kunde og kunne varetage kontakten til dig. 

Vi kan også benytte dine kontaktoplysninger til at sende dig relevante 
oplysninger om vores ydelser. Du kan til enhver tid afvise sådanne 



forespørgsler ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete 
kommunikation eller ved at kontakte os direkte. 

Vi behandler dine oplysninger som en del af opfyldelsen af den aftale, som vi 
har med dig, jfr. art. 6 stk. 1 s. 1 lit. b i persondataforordningen. Vi behandler 
kun de data om dig, som er nødvendige for vores samarbejde. 

VERBA ONESOURCE benytter eventuelt tools til automatisk dataindsamling 
som f.eks. web-beacons og cookies for automatisk at indsamle statistiske data 
vedrørende besøg på vores hjemmeside, blandt andet IP-adresser, antal af 
besøg på siden, geografiske data på de besøgende, browsertyper osv. Disse 
data benyttes udelukkende med henblik på forbedring af vores 
forretningsaktiviteter. 

Dine samlede personlige data gemmes i henhold til vores databehandlere på 
europæiske servere eller i aflåste områder. Vi har dataforhandleraftaler med 
alle de eksterne virksomheder, som behandler dine personlige data for os som 
databehandlere. 

Dine personlige data gemmes i vores elektroniske adressedatabaser, e-mail- 
og cloud-baserede systemer og på vores stationære og mobile enheder, som 
kun vores medarbejdere har adgang til. Desuden kan dine personlige data 
blive gemt i vores bogholderi- og projektstyringsprogram samt i visse tilfælde 
fysisk. Dine personlige data kan også blive delt med og behandles af vores 
juridiske rådgivere, eksterne bogholdere, banker eller revisorer. Alle e-mails, 
hvoraf dine personlige data fremgår, slettes af vores servere ca. 3 måneder 
efter deres modtagelse. Projektrelaterede filer og regnskabsfiler slettes efter 5 
år. Personlige data i vores adressedatabaser forbliver enten gemt, indtil du 
beder om at få dem slettet, eller slettes senest 5 år efter din sidste ordre. 

 

 

Dine rettigheder og adgang til domstolene 

 
I forbindelse med vores behandling af dine personlige data giver 
persondataforordningen dig adskillige rettigheder. Således har du blandt 
andet ret til at få oplysninger om, hvilke personlige data vi har registreret om 
dig, og du kan til enhver tid få oplysningerne berigtiget.  

Du finder yderligere oplysninger om dine rettigheder på hjemmesiden af den 
danske tilsynsmyndighed for databeskyttelse eller din lokale 
tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Du har desuden ret til at gøre indsigelse 



ved en tilsynsmyndighed om vores behandling af dine personlige data. 
Kontaktoplysningerne for den danske tilsynsmyndighed for databeskyttelse 
kan ses på www.datatilsynet.dk. 

 

Brug af cookies 

 
VERBA ONESOURCE bruger eventuelt små filer, såkaldte cookies. 

Cookies anvendes til at muliggøre alle funktioner på vores sider og til at gøre 
brugen af vores hjemmeside endnu mere behagelig for dig. 

Cookies er små filer eller datasæt, som gemmes på din computer eller andre 
enheder af websider, som du besøger. De tjener til at samle informationer om 
den måde, du bruger vores hjemmeside på (herunder bestemte eksterne 
ydelser og funktioner, som tilbydes inden for rammerne af vores hjemmeside). 
Cookies er ikke skadelige for din computer eller andre enheder og giver ikke 
ejeren adgang til din computer eller dine enheder. 

Ved at klikke på ”Acceptér” accepterer du brugen af cookies. Du kan til enhver 
tid selv deaktivere brugen af cookies i din browser. 

Bemærk dog, at du muligvis ikke længere kan få adgang til alle indhold på 
vores hjemmeside efter at have deaktiveret cookies. 

 

Her finder du yderligere informationer om cookies: 

https://europa.eu/european-union/abouteuropa/cookies_da 

 

Ansvarsfraskrivelse 

 
Alt indhold på vores hjemmeside stilles til rådighed for vores besøgende med 
henblik på at gøre aktuelle og korrekte oplysninger om vores services 
tilgængelige. VERBA ONESOURCE er dog ikke ansvarlig for rigtigheden af 
informationerne, anbefalingerne, rådene eller øvrigt indhold, som vi linker til 
på vores hjemmeside eller som vores indhold refererer til. 
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