
 

 

Persondatapolitik 
for Mit Italienske Slot  

 
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Mit Italienske Slot (herefter benyttet) - omfattende selskaberne Mit Italienske Slot a/s i 
Danmark (moderselskab) og Mit Italienske Slot SARL i Italien (datterselskab) - er 
dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig 
enten i form af at du er aktionær hos os eller benytter dig af vores services, herunder 
hjemmesiden, sociale medier mv.  
 
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: 
 
Mit Italienske Slot a/s 
Jessens Mole 9A 
5700 Svendborg 
 
Mail: info@mititalienskeslot.dk 
  
CVR-nr. 40223258 
 
Hvis din henvendelse vedrører oplysninger (indsigt), indsigelse, begrænsning af 
behandling, sletning, berigtigelse (rettelse), dataportabilitet, tilbagekald af samtykke eller 
klage, så læs venligst teksten herunder først. 
 
 
Når du benytter vores hjemmeside 
  
Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Det er Mit Italienske Slots overordnede formål at opretholde et højt niveau af 
datasikkerhed overfor potentielle aktionærer, eksisterende aktionærer og personer med 
aktionærrettigheder, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger, jf. 
Persondataforordningen af 25. maj 2018.  

Mit italienske Slot driver vores fælles feriested - Villa Vangile - i Toscana, Italien.  

Mit italienske Slot udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med 
gældende lovgivning.  

Mit italienske Slot forestår en række services for vores potentielle og eksisterende 
aktionærer samt personer med aktionærrettigheder.  

Som aktionær eller person med aktionærrettigheder er det muligt at bestille/booke et 
ophold på Villa Vangile. I den forbindelse afgives personoplysninger til Mit italienske Slot til 
behandlingen/registrering af opholdet.  Herved giver du samtidig dit samtykke til, at dine 
personoplysninger kan behandles af Mit italienske Slot.  



 

 

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse 
(interesseafvejningsreglen - Artikel 6-1-f i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer, at 
indsamling af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med den besøgendes 
grundlæggende rettigheder. 

I enkelte tilfælde kan Mit italienske Slot indsamle og anvende personoplysninger via 
databaser udenfor Mit italienske Slot (f.eks. Facebook, Google samt analyseudbydere). 

For så vidt angår registrering af køb og salg af aktier, herunder notering i selskabets 
ejerbog, gør følgende sig gældende.  
 
Al handel, overdragelse eller andet, som foranlediger navneændring på aktier, meddeles 
selskabet og forudsætter tiltrædelse af aktionæroverenskomsten/ejeraftalen af den nye 
aktionær. 
  
Alle aktionærer er opført i en ejerbog, hvor der er anført løbenummer, selskabskapital 
(nom. DKK), navn og adresse, noteringsdato, stemmerettigheder og hvem der har indført 
det i ejerbogen.  
 
Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter med hjemmel i 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c, d eller f. 
 
Kategorier af personoplysninger og deres kilde 
 
Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som er relevante for det formål, der er 
beskrevet om de nævnte services og nærværende persondatapolitik. De indsamlede 
oplysninger omfatter f.eks. information om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, 
IP-adresse, information, der er nødvendig for at bruge ydelsen (f.eks. login), brugerstatistik 
og historik, reservationsønsker, betalinger samt anden information, du har oplyst i 
forbindelse med brug af vores services.  
Du kan, efter eget ønske, vælge at give Mit italienske Slot personoplysninger udover de 
almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning enten af 
sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Mit italienske Slot mulighed for skræddersy 
serviceydelsen specielt til dig.  

Det kan f.eks. være oplysninger om:  

• Handicap, allergi eller medicinsk tilstand 

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Mit italienske Slot det samtidig som et 
samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i forbindelse med 
den konkrete bookning. Når opholdet er tilendebragt vil de anførte følsomme oplysninger 
blive slettet. 

For aktionærer:  
Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af IP-adresse, navn, adresse, e-mail og 
telefonnummer, løbenummer på aktier, oplysninger om kapitalandele i selskabet, 
noteringsdato, stemmerettigheder og hvem der har indført det i ejerbogen. 
 



 

 

Ved booking anvendes navn, e-mail, telefonnummer og ønsket periode.  
Aktionærens betaling for ophold sker ved hjælp af Stripes integrerede betalingsløsning 
(irsk-amerikansk finansiel servicevirksomhed), hvis software giver mulighed for at modtage 
betalinger via kredit- og betalingskort. 
 
Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter udtrædelsestidspunktet. Herefter 
slettes de, medmindre eventuelle verserende sager og/eller formueretlige krav ikke er 
afsluttede/forældede. 
 
Personoplysninger opbevares kun i den periode, hvor vi har en retlig relevant interesse i 
opbevaringen. 
 
Modtagere af personoplysninger 
Hvis dine personoplysninger overføres til tredjelande som defineret i den generelle 
forordning om databeskyttelse (GDPR), vil dette ske i overensstemmelse med gældende 
love og bestemmelser, ligesom de relevante retslige og sikkerhedsmæssige garantier vil 
blive sikret forud for overførslen ved at overføre oplysninger til lande, som ifølge Europa-
Kommissionen har et passende beskyttelsesniveau, eller ved at indgå en passende 
kontrakt med den enhed uden for EU/EØS, der modtager oplysningerne. 
 
Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere, som p.t. er: 
 

• Vimeo, som er hjemmehørende i USA. Overførsel af data sker på baggrund af 
indgået Data Transfer Agreement. 

• WIX, som er hjemmehørende i Israel. Overførsel af data sker på baggrund af 
indgået Databehandleraftale. 

• Beedzle, som er hjemmehørende i Italien. Overførsel af data sker på baggrund af 
indgået Databehandleraftale. 

• Google, som er hjemmehørende i USA. Overførsel af data sker på baggrund af 
indgået Databehandleraftale. 

• Stripe, som er hjemmehørende i Irland/USA. Overførsel af data sker på baggrund af 
indgået Databehandleraftale. 

• Dropbox, som er hjemmehørende i USA. Overførsel af data sker på baggrund af 
indgået Databehandleraftale. 

• One.com, som er hjemmehørende i Sverige. Overførsel af data sker på baggrund af 
indgået Databehandleraftale. 

• OneHouse, som er hjemmehørende i Danmark. Overførsel af data sker på 
baggrund af indgået Databehandleraftale. 

 
Opbevaring af personoplysninger 
De data vi indsamler til statistikformål, opbevares så længe du er aktionær og i op til 5 år 
efter, hvorefter de automatisk slettes.  
 
Automatisk afgørelser og profilering 
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med automatiske 
afgørelser eller profilering. 
  
Cookies 



 

 

Cookies er små datafiler, som hverken er ulovlige eller farlige, men som bl.a. er 
medvirkende til mange af de tekniske muligheder, vi i dag har på hjemmesider. Cookies 
kan ikke ødelægge noget på din computer, tablet eller smartphone. 
 
Mit italienske Slots samarbejdspartnere benytter sig af cookies til trafikmåling og til 
løbende optimering af hjemmesiden og af Mit italienske Slots platform med henblik på at 
forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. 
 
Cookies kan genkende brugerens computer, men kan ikke indsamle information om hvem 
brugeren er, eller hvem der anvender brugerens computer. Brugen af Mit italienske Slots 
hjemmeside er anonym, og der opbevares ikke data til identifikation af brugeren. 
 
I langt de fleste browsere, kan man vælge en "Do Not Track" indstilling. Hvis denne er 
aktiveret, så sender browseren en besked til hjemmesiden om, at man ikke ønsker at blive 
registreret. 
 
Links til andre hjemmesider 
Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Vi 
kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes 
indsamling af personoplysninger i øvrigt. 
 
 
Tilmelding / Kontakt formular 
  
Formål 
Når man benytter en kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de angivne 
personoplysninger med det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen. 
 
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger 
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse 
(interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer at den 
besøgendes selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet. 
 
Kategorier af personoplysninger og deres kilde 
Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af IP-adresse, navn, e-mail og 
telefonnummer. Der ud over beder vi om en besked, der kan uddybe hvad henvendelsen 
drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver. 
 
For aktionærer:  
Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, adresse, e-mail og 
telefonnummer, løbenummer på aktier, oplysninger om kapitalandele i selskabet, 
noteringsdato, stemmerettigheder og hvem der har indført det i ejerbogen.  
 
Hertil kommer IP-adresse, reservationsønsker, betalinger, handicap samt anden 
information, du har oplyst i forbindelse med brug af vores services.  
 
Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter udtrædelsestidspunktet, dog ikke før 
eventuelle verserende sager og/eller formueretlige krav er afsluttede/forældede. 



 

 

Personoplysninger opbevares kun i den periode, hvor vi har en retlig relevant interesse i 
opbevaringen. Personfølsomme oplysninger (handicap og anden information) slettes dog 
når opholdet er tilendebragt. 
 
Billeder, film og/eller video 
Du har i din tilmelding givet dit samtykke til at billeder, film og/eller video, som du har 
uploaded eller sendt til os kan og må bruges på hjemmesiden. Du er vidende om, at Mit 
Italienske Slot har tænkt at offentliggøre billedet, filmen og/eller videoen på internettet. 
 
Det kan være billeder, film og/eller video på hjemmesiden, som redaktionen selv har taget, 
og i disse tilfælde er de medvirkede blevet spurgt om deres samtykke til medvirken. 
 
Hvis den eller de personer, der fremgår af billedet, filmen og/eller videoen, er utilfredse 
med offentliggørelsen, har vedkommende ret til at gøre indsigelse. 
 
Det kan ske, før billedet, filmen og/eller videoen er blevet offentliggjort eller på et senere 
tidspunkt. Personen skal i så fald oplyse, hvilket billede, film og/eller video, der ønskes 
slettet og hvorfor. Hvis den eller de personer, der er på billedet, filmen og/eller videoen, 
ikke ønsker at have billedet, filmen og/eller videoen liggende på internettet, vil vi 
umiddelbart fjerne det. 
  
Du kan læse mere om oplysningspligten og retten til at gøre indsigelse i 
Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder, se www.datatilsynet.dk. 
 
Modtagere af personoplysninger 
De personoplysninger der afgives til Mit Italienske Slot vil som hovedregel ikke blive 
videregivet eller overdraget til andre uden for Mit Italienske Slot eller i givet fald ske under 
respekt af indgåede databehandlingsaftaler/dataoverførselsaftaler. 
 
I sager, som omfattes af skattelovgivningen, videregiver vi oplysninger i det omfang, vi er 
forpligtede til at gøre dette efter loven. 
 
Opbevaring af personoplysninger 
Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes et samarbejde, kundeforhold eller på 
anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold 
til relationen. Hvis ikke, vil personoplysningerne automatisk blive slettet inden for 5 år fra 
seneste korrespondance, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formueretlige 
krav er afsluttede/forældede. 
 
Automatisk afgørelser og profilering 
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering. 
 
 
Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til? 
 
Vi benytter os af en række eksterne samarbejdspartnere og services, som behandler 
personoplysninger på vores vegne. Disse er 'databehandlere' for os. For alle vores 



 

 

databehandlere gælder det, at vi har indgået databehandleraftaler og/eller 
dataoverførselsaftaler, der sikrer at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges.  
 
Fælles for disse gælder det, at vi kun overfører data. Dvs. de data som vi overfører tilhører 
os og bliver ikke brugt til egne formål af den eksterne virksomhed.  
 
I videst muligt omfang, anvender vi databehandlere som ligger i EU/EØS, så 
personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande. I visse tilfælde benytter vi os af 
databehandlere i USA og Israel, dog kun hvis disse lever op til de gældende krav jævnfør 
GDPR.  
 
 
Den registreredes rettigheder 
 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores 
behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@mititalienskeslot.dk. 
 
Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten - for at sikre at vi ikke 
udleverer personoplysninger til uvedkommende - igangsætter vi processen. 
 
Retten til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række 
yderligere oplysninger. 
 
Retten til at gøre indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. 
 
Retten til at bede om begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis 
du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – 
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan 
fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige 
samfundsinteresser. 
 
Retten til at bede om sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 
almindelige generelle sletning indtræffer. 

Retten til at bede om berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Retten til Dataportabilitet 
Man har i visse tilfælde ret til at modtage egne personoplysninger i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger 
fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 



 

 

 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 
Retten til at trække samtykke tilbage 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at 
kontakte os - se kontaktoplysninger i starten af dette dokument. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores 
behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og 
op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor 
først virkning fra dette tidspunkt. 

Retten til at klage 
Man er altid velkommen til at henvende sig til Mit Italienske Slot, hvis man har spørgsmål 
eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. 
 
Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. 
Se mere på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 
 
 
 
# Den dataansvarlige for Mit Italienske Slot, august 2022. 
 


