
 

 

 
 
Persondatapolitik til kunder hos Ishøj Forsyning ApS  

1. Indledning  

Det er vigtigt for Ishøj Forsyning ApS, at beskytte dit privatliv. Derfor bestræber vi os altid på at 
beskytte dine personoplysninger på den bedst mulige måde og overholde gældende 
databeskyttelsesregler, herunder forordning 2016/679 om databeskyttelse ("GDPR") og den danske 
databeskyttelseslov. 
 
Ishøj Forsyning ApS behandler dine personoplysninger til brug for afregning samt levering af vand og 
bortafledning af spildevand. Vores persondatapolitik skal bruges som en hjælp til at forstå, hvilke data 
vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.   
 

2. Dataansvarlige 

Ishøj Forsyning ApS Holding A/S, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj, CVR 3289 0334 
Ishøj Forsyning ApS (Ishøj Service) Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj, CVR: 3287 8946  
Ishøj Vand A/S, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj, CVR: 3287 8989  
Ishøj Spildevand A/S, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj, CVR: 3287 8970 
Her efter ”vi" og "vores" og "os". 
 
Ishøj Forsyning ApS Holding A/S, Ishøj Forsyning ApS (Ishøj Service), Ishøj Vand A/S og Ishøj Spildevand 
A/S er fælles dataansvarlige. Du kan læse mere om vores ordning om fælles dataansvar på vores 
hjemmeside ishojforsyning.dk 
 
Skulle du have spørgsmål, eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til 
Ishøj Forsyning ApS:  
 
Kontaktoplysninger mail: info@ishojforsyning.dk eller telefon nr.: 4460 1072 til KMD A/S. 

3. Personoplysninger vi behandler om dig 

Vi behandler en række personoplysninger om dig som led i vores virksomhed. Det drejer sig typisk om:  

• navn, adresse, telefon, e-mail  

• målernumre, aftagenummer, kundenummer  

• forbrugsdata der kan henføres til en person/husstand 

• CPR-nummer 
 

Personoplysninger om dig stammer fra følgende kilder: 

• Dig, når du indtaster dine oplysninger på vores hjemmeside, til fx at sende forbrugsopgørelser 

og information om driftsforstyrrelser til dig, eller når du ringer op til os 

• Centrale registre, fx BBR- eller CPR-registeret 

• Offentlige myndigheder, fx din bopælskommune 

• Private aktører, fx ejendomsmægler eller udlejer 
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4. Formål med og juridisk grundlag for behandling af personoplysninger 

a) Oplysninger om forbrug af spildevand og afledning af spildevand 
Vi behandler løbende oplysninger om dit forbrug af vand samt oplysninger om dig som led i 
afledning af spildevand. Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores 
kontraktlige forpligtelser over for dig, for at kunne forsyne dig med vand og aflede dit 
spildevand, samt i forbindelse fakturering og afregning af dit forbrug, jf. artikel 6(1)(b) i GDPR 
og databeskyttelseslovens § 6 samt § 55, stk. 6, i vandforsyningsloven, jf. bekendtgørelse nr. 
525/1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau. Derudover 
behandles oplysningerne også, fordi vi har en retlig forpligtelse til det, og fordi det er et 
naturligt led i forsyningsforpligtelsen, jf. artikel 6(1)(c) i GDPR og § 45 i vandforsyningsloven. 

b) Lukning af vand 
Vi behandler oplysninger om dit navn, din adresse, og dit aftagernummer mv. for at kunne 
lukke for dit vand, fx ved manglende betaling, jf. artikel 6(1)(b) og 6(1)(f) i GDPR. 

c) Inddrivelse mv. 
I de tilfælde, hvor vi skal inddrive et forfaldent krav på betaling for vand og vandafledning, 
behandler vi også dine personoplysninger som led i inddrivelsen, jf. artikel 6(1)(b) i GDPR. 

d) Udbetalinger op opkrævninger 
For at vi kan udbetale et evt. tilgodehavende beløb via NemKonto behandler vi dit CPR-
nummer, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. artikel 6(1)(a) i GDPR. Vi behandler 
også dit CPR-nummer for at kunne opkræve et evt. skyldigt beløb, jf. databeskyttelseslovens § 
11, stk. 2, nr. 1, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 9 og 10. 

e) SMS-påmindelser 
Vi behandler dit mobiltelefonnummer for at kunne give dig SMS-varsler om driftsforstyrrelser, 
jf. artikel 6(1)(a) i GDPR om samtykke. 

f) Aktindsigtsanmodninger 
Vi behandler dine personoplysninger som led i besvarelsen af aktindsigtsanmodninger, fordi vi 
er retligt forpligtet til det, jf. artikel 6(1)(c) i GDPR. 

g) Cookies 
Vi behandler ligeledes cookies om besøgende på vores hjemmeside til brug for vurdering af 
brugbarheden af vores hjemmeside. Nogle af disse cookies hjælper os således med at optimere 
indholdet på hjemmesiden, mens andre hjælper os med at målrette dette indhold til netop dig. 
[Cookies bliver også brugt til at lave målrettet annoncering til dig.] Man kan derfor helt 
generelt betegne vores brug af cookies som vores måde at målrette og forbedre vores indhold 
til gavn for dig, når du besøger vores hjemmeside. Vi benytter også cookies til at analysere 
trafikken på siden. Vi behandler cookies, jf. artikel 6(1)(a) og 6(1)(f) i GDPR samt 
cookiebekendtgørelsens §§ 3-4. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik på vores 
hjemmeside. 

 
5. Databehandler 

Vi benytter databehandler til behandling af data. Disse behandler oplysninger på vores vegne og må 
ikke anvende dem til egne formål. 

Vores databehandler er placeret i EU som anført i skemaet nedenfor.  

Modtager kategori / navn: Land (hvis uden for EU): Overførselsgrundlag (hvis uden for 
EU): 

KMD A/S (CVR 26911745) Ikke uden for EU  

 



 

 

Vi overfører således som udgangspunkt ikke personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Såfremt 
dette skulle ske til brug for et af ovenstående formål, træffes alle rimelige juridiske og organisatoriske 
foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et passende beskyttelsesniveau 
sammenlignet med og på samme niveau, som tilbydes i EU/EØS. 
 
6. Videregivelse af dine personoplysninger  

Vi videregiver oplysninger, hvis vi det er nødvendigt. Modtagerne af oplysningerne kan fx være: 

• Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT eller kommunen, hvis vi er forpligtiget til det via 
lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af en ydelse 

• Politiet og domstolene, når vi er forpligtet til det efter lovgivningen. 

• Vores juridiske rådgivere ved fx inddrivelse eller ved fastlæggelse af et retskrav, 
skadesløsholdelse mv. 

 
7. Tidsfrister for sletning/opbevaring af dine personoplysninger 

Vi bestræber os på at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen 
relevans. Dog opbevarer vi dine personoplysninger, som anvendes til fakturering, i minimum 5 år plus 
indeværende regnskabsår af hensyn til Bogføringslovens § 10. Ofte opbevarer vi 
installationsoplysninger længere af hensyn til statistiske formål, eksempelvis i forbindelse med 
ejerskifte.  
 
8. Dine rettigheder  

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:  
 

• Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger 
(oplysningspligt). Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og 
frihedsrettigheder.  

• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger (indsigtsret).  

• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet (retten til berigtigelse).  

• Retten til at få dine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).  

• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.  

• Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet). Denne ret indebærer, at du har ret 
til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig, i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.  

 
Ret til at gøre indsigelse 

• Retten til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring 
og behandling på baggrund af artikel 6(1)(e) og 6(1)(f) i GDPR. 

 
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til den persondataansvarlige på 
info@ishojforsyning.dk eller telefon 4460 1072. Når du kontakter os, beder vi dig anføre, hvilke 
personoplysninger, din henvendelse drejer sig om. 
 
Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet. Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i 
Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.  
 
Hvis du gør brug af dine rettigheder, behandler vi også personoplysninger om dig til dette formål, idet 
vi er retligt forpligtet til det, jf. artikel 6 (1)(c) i GPDR. 
 

mailto:info@ishojforsyning.dk
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9. Ændringer  

Vores privatlivspolitik kan ændres løbende. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på 
denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, herunder ændring af formålet, vil vi gøre 
opmærksom på dem. Privatlivspolitikken er senest opdateret den februar 2021. 
 

 

 

 


