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Nova-natura fortegnelse over behandlingsaktiviteter  
 

Pensopay – Betalingsløsning 
 

Data ansvarlig Virksomhedens navn, 
CVR -nr. og kontaktoplysninger 
(adresse, hjemmeside, 
telefonnummer 
og e-mail) 

 

Nova-natura.dk 

38263021 
Ved vandløbet 24, 2610 Rødovre, 
nova-natura.dk, info@nova-natura.dk 

 

 Dataansvarlig 
dataansvarlige samt  
dennes kontaktoplysninger 
(adresse, hjemmeside, 
telefonnummer og e-mail) 
 

Line Juhl Kronow 

Ved vandløbet 24, 2610 Rødovre, 
nova-natura.dk, info@nova-natura.dk 

Tlf.: 21723394 
 

 Dataansvarlig 
Den fælles dataansvarlige samt  
dennes kontaktoplysninger 
(adresse, hjemmeside, 
telefonnummer og e-mail) 
 

 

 Databehandler 
Virksomhedens navn, 
CVR -nr. og kontaktoplysninger 
(adresse, hjemmeside, 
telefonnummer 
og e-mail) 
 

PensoPay ApS 
Søndergade 23B,  1TV 
DK-7100 Vejle 
CVR 36410876 

 virksomhedens 
databeskyttelsesrådgiver samt 
dennes kontaktoplysninger 
(adresse, hjemmeside, 
telefonnummer og e-mail) 
 

Line Juhl Kronow 

Ved vandløbet 24, 2610 Rødovre, 
nova-natura.dk, info@nova-natura.dk 

Tlf.: 21723394 
 

Formål (-ene) Behandlingens eller 
behandlingernes formål 
(et samlet, logisk 
sammenhængende  
formål med en 
behandling eller en række af 
behandlinger, som hermed 
angives som ét formål ud af alle 
samlede formål hos den 
dataansvarlige) 

 

Behandle transaktioner for kunders 
betaling samt disses kortoplysninger.  

Kategori af registrerede Kategori af registrerede personer 
(eksempelvis borger/kunder, 
partsrepræsentanter nuværende 
eller tidligere ansatte, andre 

Kortoplysninger og beløb 
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virksomheder, andre 
myndigheder mv.) 
 

Kategori af 
personoplysninger 

Oplysninger, som behandles om 
de registrerede personer (beskriv 
de typer af oplysninger, som er 
omfattet af 
behandlingsaktiviteterne) 

 

 Kortnummer samt beløb 
 

 

Modtagere af 
personoplysninger 

Kategorier af modtagere som 
oplysninger er eller vil blive 
videregivet til herunder 
modtagere i tredjelande og 
internationale  
Organisationer (eksempelvis 
andre myndigheder, 
virksomheder, borger/kunder 
mv.) 

 

Modtagere  
 

 Pensopay 

 

Tredjelande -og 
Internationale 
organisationer 

Oplysninger om overførelse af  
personoplysninger til tredje- 
lande eller internationale orga- 
nisationer (eksempelvis 
databehandleres placering i 
tredjelande, databe-handlers 
brug af cloudløsninger placeret i 
tredjelande) 

 

Behandler/ Internationale 
organisationer 
 

 Pensopay 

 

Sletning Tidspunkt for sletning af 
Oplysninger (de forventede 
tidsfrister for sletning af de 
forskellige kategorier af 
oplysninger) 

 

Jævnfør Pensopays GDRP politik her: 
https://pensopay.com/gdpr/ 

 

Tekniske og  
organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger 
 

Generel beskrivelse af tekniske  
og organisatoriske sikkerheds- 
foranstaltninger (hvis muligt skal 
der gives en generel beskrivelse 
af de tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger, jf. 
artikel 32, stk. 1) 

 

 Jævnfør Pensopays egne 
GDRP data: 
https://pensopay.com/gdpr/ 
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Kundedata på webshop 
 

Data ansvarlig Virksomhedens navn, 
CVR -nr. og kontaktoplysninger 
(adresse, hjemmeside, 
telefonnummer 
og e-mail) 
 

Nova-natura.dk 

38263021 
Ved vandløbet 24, 2610 Rødovre, 
nova-natura.dk, info@nova-natura.dk 

 

 Dataansvarlig 
dataansvarlige samt  
dennes kontaktoplysninger 
(adresse, hjemmeside, 
telefonnummer og e-mail) 
 

Line Juhl Kronow 

Ved vandløbet 24, 2610 Rødovre, 
nova-natura.dk, info@nova-natura.dk 

Tlf.: 21723394 
 

 Dataansvarlig 
Den fælles dataansvarlige samt  
dennes kontaktoplysninger 
(adresse, hjemmeside, 
telefonnummer og e-mail) 
 

 

 Databehandler 
Virksomhedens navn, 
CVR -nr. og kontaktoplysninger 
(adresse, hjemmeside, 
telefonnummer 
og e-mail) 
 

Nova-natura.dk 

38263021 
Ved vandløbet 24, 2610 Rødovre, 
nova-natura.dk, info@nova-natura.dk 

 

 virksomhedens 
databeskyttelsesrådgiver samt 
dennes kontaktoplysninger 
(adresse, hjemmeside, 
telefonnummer og e-mail) 
 

Line Juhl Kronow 

Ved vandløbet 24, 2610 Rødovre, 
nova-natura.dk, info@nova-natura.dk 

Tlf.: 21723394 

 
 

Formål (-ene) Behandlingens eller 
behandlingernes formål 
(et samlet, logisk 
sammenhængende  
formål med en 
behandling eller en række af 
behandlinger, som hermed 
angives som ét formål ud af alle 
samlede formål hos den 
dataansvarlige) 

 

Håndtering af ordre og regnskab. Der 
gemmes ordrehistorik, navn, adresse, 
tlf. og e-mail. Dette slettes efter 5 år til 
brug som bilag til regnskab. Ellers 
slettes efter kundens ønske før, hvor 
efter der må laves manuelt bilag på 
ordren.  

Kategori af registrerede Kategori af registrerede personer 
(eksempelvis borger/kunder, 
partsrepræsentanter nuværende 
eller tidligere ansatte, andre 
virksomheder, andre 
myndigheder mv.) 

 

 Kunder der køber et produkt. 
 
 

Indgang til tilmeldinger Når der købes et produkt Indgang til tilmeldinger 
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 Produkt købt på webside 
 

 

Kategori af 
personoplysninger 

Oplysninger, som behandles om 
de registrerede personer (beskriv 
de typer af oplysninger, som er 
omfattet af 
behandlingsaktiviteterne) 

 

Oplysninger, som indgår i den 
specifikke behandling.  
 

 Navn 

 Adresse 

 E-mail 

 Telefonnummer 

 Købt produkt 
 
Kortoplysninger gemmes ikke, 
jævnfør ovenstående om Pensopay og 
korthåndtering.  
 

 
Modtagere af 
personoplysninger 

Kategorier af modtagere som 
oplysninger er eller vil blive 
videregivet til herunder 
modtagere i tredjelande og 
internationale  
Organisationer (eksempelvis 
andre myndigheder, 
virksomheder, borger/kunder 
mv.) 

 

Modtagere  
 

 Nova-natura.dk 

 Pensopay – kun 
kortoplysninger 

 

Tredjelande -og 
Internationale 
organisationer 

Oplysninger om overførelse af  
personoplysninger til tredje- 
lande eller internationale orga- 
nisationer (eksempelvis 
databehandleres placering i 
tredjelande, databe-handlers 
brug af cloudløsninger placeret i 
tredjelande) 

 

Behandler/ Internationale 
organisationer 
 

 ingen 

 

Sletning Tidspunkt for sletning af 
Oplysninger (de forventede 
tidsfrister for sletning af de 
forskellige kategorier af 
oplysninger) 

 

 efter 5 år til formål at have 
data ifølge regnskabsloven. 
Eller på kundens ønske hvor 
på der må laves et manuelt 
bilag på ordren i stedet. 

 
 

Tekniske og  
organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger 
 

Generel beskrivelse af tekniske  
og organisatoriske sikkerheds- 
foranstaltninger (hvis muligt skal 
der gives en generel beskrivelse 
af de tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger, jf. 
artikel 32, stk. 1) 

 

Behandling af personoplysninger  
i forbindelse med Danhostels 
Loyalitetsprogram. 
 

 Data ligger gemt i et lukket 
system som kunne ejer af 
nova-natura.dk – Line Juhl 
Kronow har adgang til.  

 

 


