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Lars Boye Jensens dataansvar 
Som leverandør af musikalske ydelser og varer behandler jeg personoplysninger. Derfor har jeg 
fastsat denne privatlivspolitik der fortæller hvordan jeg behandler disse data om dig. 

Jeg behandler kun personoplysninger til bestemte og lovlige formål der er nævnt i det følgende. 
Når disse data ikke længere er nødvendige, bliver de slettet.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 
Lars Boye Jensen 
Neksøvej 8 
CVR: 64 16 63 28 
Telefon: 60 89 54 12 
info@larsboye.dk 
www.larsboye.dk


Behandling af personoplysninger 
Jeg behandler følgende personoplysninger:

• Kontaktdata som navn, post- og mailadresse og telefonnr. m.v

• CPR- og bankkontonr., men kun hvis jeg har engageret dig som musiker


Er du udelukkende abonnent på mit nyhedsbrev, opbevarer jeg dog kun navn og mailadresse. 


Her indsamler jeg oplysninger fra 
Jeg får personoplysningerne fra dig.


Mine formål med at behandle dine personoplysninger 
Jeg behandler dine personoplysninger for at opfylde en aftale  med dig. 
1

Jeg kan også have en legitim interesse , eller du kan have givet mig dit samtykke.
2

Formålene er: 

• Levering af varer eller ydelser til dig 

• Opkrævning af fakturabeløb eller udbetaling af honorar

• Opfyldelse af lovkrav, f.eks. bogføringsloven

• Administration af din relation til mig


 Den juridiske hjemmel er EU-Persondataforordningen, art. 6.1, b1

 Jvf. reglen om interesseafvejning i EU-Persondataforordningen, art. 6.1, f2

mailto:info@lasboye.dk


Samtykke

Som regel behandler jeg dine personoplysninger på et andet lovgrundlag end dit samtykke. Dette 
beder jeg kun om når det er nødvendigt, og i så fald er det frivilligt for dig. Du kan til enhver tid 
trække dette samtykke tilbage. 


Videregivelse af dine personoplysninger

Jeg giver ikke dine personoplysninger videre til andre.  
SKAT og andre myndigheder kan dog forlange at få disse data udleveret.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Jeg opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter kalenderårets udløb. Det sker for at overholde 
bogføringsloven (kapitel 5, §10, stk. 1).  
Er du kun abonnent på mit nyhedsbrev, gemmer jeg dog dine personoplysninger indtil du melder 
dig fra igen.


Dine rettigheder 
Loven giver dig nogle rettigheder når jeg behandler dine personoplysninger.

Du har bl.a. ret til 

• at få oplyst at jeg behandler dem

• at få indsigt i dem

• at få dem rettet 

• at få dem slettet 


Ønsker du at udnytte disse rettigheder, kan du henvende dig til mig: info@larsboye.dk

Hvis du f.eks. beder mig om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger jeg om 
betingelserne er opfyldt og vil så i givet fald komme dit ønske i møde.

Du kan altid klage til Datatilsynet.


Ændring af privatlivspolitikken  
Jeg forbeholder mig ret til at ændre min privatlivspolitik.  
Den gældende version er tilgængelig på www.larsboye.dk
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