Privatlivspolitik i BHS Logistics
For at kunne levere/afhente varer til eller fra dig, registrerer vi de oplysninger, vi har brug for. Det vil typisk
være følgende oplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt et eventuelt cvr. nummer.
Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv udleverer følsomme
personoplysninger til os, betragter vi det som dit samtykke til, at vi må opbevare oplysningerne.
Oplysningerne vil ikke blive brugt i andre sammenhænge.
Alle oplysninger vi/du registrerer elektronisk og/eller manuelt hos BHS Logistics, behandles fortroligt og i
henhold til persondataloven. Oplysningerne bliver ikke solgt eller på anden måde overdraget til tredjepart –
undtaget herfra, hvor oplysninger videregives til speditører og vognmænd i vores transportnetværk for
udførelse af transportopgaven.
Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU eller EØS.
Jf. persondataloven har du som registreret hos BHS Logistics A/S altid ret til at gøre indsigelse mod de
registreringer, vi har om dig. Du har ret til: indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling,
indsigelse og dataportabilitet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du finder på adressen https://www.datatilsynet.dk.
Oplysningerne gemmes i minimum 5 år og maksimalt i 6 år. Bogføringsloven stiller krav om opbevaring af
regnskabsmateriale i 5 år og Pharma kunder stiller krav om opbevaring i 6 år.

Appdata
Appdata og appbilleder bruges kun til at servicere BHS’ kunder. Information videregives ikke, og kan ej
heller tilgås af tredje part. Data gemmes i 10 år.

Spørgsmål til vores behandling af personoplysninger
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte
compliance ansvarlig, lbd@bhslogistics.dk eller telefon nr. +45 5693 1523

Hovedkontor
Afdelinger

Bank: Danske Bank

Rønne
Hvidovre
Århus
Odense

Vesthavnsvej 4, 3700 Rønne
Valseholmen 2, 2650 Hvidovre
Stormosevej 20, 8361 Hasselager
Gråbrødre Plads 3, 5000 Odense C
CVR-nr. DK 35 25 55 16
E-mail: mail@bhslogistics.dk

Telefon 56 93 15 00
Telefon 36 34 78 00
Telefon 87 38 74 00
Telefon 56 93 15 00
www.bhslogistics.dk

BHS Logistics er medlem af Nordisk Speditørforbund. Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige bestemmelser (NSAB 2015).
Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt
SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§27).
Opmærksomheden henledes særligt på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.
Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10).

