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PERSONDATAPOLITIK – Topmark Trading ApS 
 
Generelt 
Topmark Trading ApS er underlagt den til enhver tid gældende persondatalov og enhver behandling af 
personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. Personoplysninger er alle former for 
informationer, som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, så indsamler 
og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved helt almindelige interaktioner, som 
køb via vores hjemmeside. 
 
Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde: 

• Når du gennemfører køb i webshoppen 
• Når du kommunikerer med os 

Vores behandling af personoplysninger: 
De oplysninger som vi behandler om dig kan omfatte: 
 

• Almindelige personoplysninger 
o Navn, adresse, telefonnummer, e-mail. 
o Købshistorik. 
o Betalingshistorik, betalingsoplysninger. 
o Oplysninger der indgår i vores korrespondance med dig. 

 
• CPR-nummer 

o Indskrivning i lovpligtig våbenbog ved køb og salg af våben/våbendele 
 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde 
vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er 
nødvendigt at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, 
vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. 
 
Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også 
for at opdatere dine personoplysninger løbende. 
 
Da vores service er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os 
relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysninger (under Udgiver) til at meddele os 
dine ændringer. 
 
Formål og retsgrundlag: 
Vores databehandlinger har følgende formål: 
 

• Behandling af dit køb og levering af vores ydelse 
• Administration af kundeforholdet, vedligeholdelse samt løbende samhandel 
• Besvarelse af dine henvendelser 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er: 
• Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, 

herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af 
oplysningerne databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 
litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten. 

• Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i 
indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6 stk. 1 jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra c, om behandling, som er nødvendig for at 
overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. 

• Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i 
databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert tilfælde vurdere, om 
videregivelsen kræver dit samtykke eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag. 
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Videregivelse af oplysninger 
Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af 
modtagere: 
 

• Bankforbindelse i forbindelse med administration af betalinger 
• Inkassobureauer 
• Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger 
• Betalingsformidlere: Nets som er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende krav for 

betalingsindløsere, herunder krav til sikkerhed. 
• Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler. 

 
Sikkerhed 
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, 
herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. 
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er 
opfyldt eller ikke længere er relevant. 
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt 
bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i 
øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 
 
Periode for opbevaring 
Topmark Trading ApS følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder bogføringsloven. For at sikre korrekt 
håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at 
kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme oplysninger i op til 5 år 
plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt. 
Topmark Trading ApS forbeholder sig retten til at opbevare nødvendig information for forretningsdriften 
udover den ovenfor angivne periode 5 år. Formålet hermed er overholdelse af gældende regler/love, 
herunder våbenloven. 
 
Indsigt og klager 
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format 
(dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan 
også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der 
behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. 
Henvendelse herom kan ske til: topmark@topmark.dk att GDPR-koordinator 
Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller 
følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes. 
 
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt 
til Datatilsynet. Du kan finde kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk 
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse 
behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-
mailadresse. 
 
Udgiver 
Websitet ejes og publiceres af: 
 
Navn:  Topmark Trading ApS 
Adresse:  Aalborgvej 104, 9670 Løgstør 
Telefon: 96780099 
E-mail:  topmark@topmark.dk 
Web:  www.topmark.dk 
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