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Privatlivspolitik for vores website 

Tak for, at du besøger vores website. I denne politik vil vi informere dig om, hvordan vi håndterer 

dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 13 i persondataforordningen (GDPR). 

Dataansvarlig 

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger, der er beskrevet nedenfor, er det kontor, 

der er angivet i vores juridiske meddelelse. 

Anvendelsesdata 

Når du besøger vores website, vurderer vores webserver midlertidigt anvendelsesdata til statistiske 

formål for at forbedre kvaliteten af vores website. Disse data består af de følgende datakategorier: 

• Navn og adresse for det anmodede indhold 

• Dato og tidspunkt for forespørgslen 

• Den overførte datavolumen 

• Adgangsstatus (overført indhold, indhold ikke fundet) 

• Beskrivelse af anvendt webbrowser og operativsystem 

• Henvisningslink, der angiver hvilken side, du er kommet til vores side fra 

• IP-adressen for den forespørgende computer, der forkortes, så der ikke længere 
kan fastslås henvisning til en person. 

Ovennævnte logføringsdata vurderes udelukkende anonymt. 

Lagring af IP-adresser til sikkerhedsformål 

Vi lagrer hele den IP-adresse, der overføres fra din webbrowser, i en periode på tres dage for at 

opdage, begrænse og eliminere angreb mod vores websider. Efter denne period slettes eller 

anonymiseres IP-adressen. 

Det juridiske grundlag for denne behandling er artikel 6 (1) (f) i GDPR. 

Beskyttelse af personoplysninger 

Vi tager tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger så meget 

som muligt mod uønsket adgang. Disse forholdsregler omfatter kryptograferings-procedurer på vores 

websites. Dine oplysninger overføres fra din computer til vores server og omvendt via internettet ved 

hjælp af TLS-kryptering. Det kan du som regel se ved, at låsesymbolet i din browsers statuslinje er 

lukket og adresselinjen starter med https://. 
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Nødvendige cookies 

Vi anvender cookies på vores website, der er nødvendige for at få siden til at fungere. 

Cookies er små tekstfiler, der kan blive placeret på din computer eller mobilenhed af de websites, 

som du besøger. 

Der skelnes mellem midlertidige cookies, der slettes så snart du lukker din browser, og permanente 

cookies, der gemmes i længere tid end den aktuelle session. 

Vi anvender ikke disse nødvendige cookies til analyse-, sporings- eller reklameformål. 

I nogle tilfælde indeholder disse cookies kun oplysninger om specifikke indstillinger og er ikke 

personhenførbare. De kan også være nødvendige for at gøre brugervejledning, sikkerhed og 

implementering af siden muligt. 

Det juridiske grundlag for at anvende disse cookies er vores legitime interesse i henhold til artikel 6 

(1) (f) i GDPR. 

Du kan indstille din browser til at informere dig om placeringen af cookies. Dette gør brugen af 

cookies gennemskuelig for dig. 

Du kan også slette cookies eller forhindre placeringen af nye cookies når som helst ved at bruge de 

relevante browserindstillinger. 

Bemærk, at hvis du sletter bestemte cookies, vises vores websider muligvis ikke korrekt, og nogle 

funktioner er måske ikke længere tilgængelige. 

Cookie-
navn 

Udbyder Formål 
Maksimal 

opbevarings
-periode 

Tilstrækkeligt 
databeskyttelses-

niveau 
borlabs- 
cookie 

all4labels.co
m 

Gemmer besøgendes 
præferencer valgt i 
cookievinduet. 

1 år 
Oplysninger 
sendes til: Ukendt 
(ikke tilstrækkeligt) 

_cf_bm 

1
myfonts.net 

Denne cookie anvendes til at 
skelne mellem mennesker og 
robotter. Dette er gavnligt for 
websitet, så der kan generes 
gyldige rapporter om brugen af 
websitet. 

1 dag 
Oplysninger 
sendes til: Ukendt 
(ikke tilstrækkeligt) 

 

Google Analytics 

Vi bruger webanalyseværktøjet "Google Analytics" til at designe vores websites i henhold til dine 

behov. Google Analytics opretter brugerprofiler baseret på pseudonymer. Til dette formål placeres 

permanente cookies på din slutenhed, som vi får adgang til. På denne måde kan vi genkende og måle 

returbesøgende.  
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Værktøjet Google Analytics udbydes af Google Ireland Limited og Google LLC. (USA), der understøtter 

os som databehandlere i henhold til artikel 28 i GDPR. Behandlingen af personoplysninger kan derfor 

også finde sted uden for EU eller EØS. Med hensyn til Google LLC (USA) kan vi ikke gå ud fra et 

tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau på grund af behandlingen i USA. Der er en risiko for, at 

myndighederne kan få adgang til oplysningerne til sikkerheds- og overvågningsformål, uden at du 

informeres eller har ret til at klage. 

Tag venligst højde for dette, hvis du beslutter at give dit samtykke til vores brug af Google Analytics. 

Det juridiske grundlag for denne behandling af personoplysninger er dit samtykke, hvis du har givet 

dit samtykke via vores cookiedeklaration. 

Overførslen til et tredjeland finder sted på grundlag af artikel 49 (1) (a) i GDPR. 

Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst. Følg dette link og foretag de relevante indstillinger 

via vores banner. 

Sporingssystemer fra tredjeparter til reklameformål 

Vi bruger sporingssystemer på tværs af enheder til at hjælpe os med at vise dig målrettede reklamer 

på andre websites baseret på dit besøg på vores websites og til at hjælpe os med at afgøre, hvor 

effektive vores reklametiltag har været. 

Det juridiske grundlag for denne behandling af personoplysninger er dit samtykke, hvis du har givet 

dit samtykke via vores cookiedeklaration. 

Dit samtykke er frivilligt og kan trækkes tilbage når som helst. 

Hvordan fungerer sporing? 

Når du besøger vores websteder, er det muligt, at nedenstående tredjepartsudbydere henter 

identificeringsegenskaber fra din browser eller terminalenhed (f.eks. et digitalt fingeraftryk), 

vurderer din IP-adresse, gemmer eller henter identificeringsegenskaber på din terminalenhed (f.eks. 

cookies) eller får adgang til individuelle sporingspixels. 

De individuelle egenskaber kan blive brugt af disse tredjeparter til at identificere din terminalenhed 

på andre websites. Vi kan bestille disse tredjepartsudbydere til at vise dig reklamer baseret på de 

sider, du har besøgt på vores website. 

Hvad betyder sporing på tværs af enheder? 

Hvis du logger på hos tredjepartsudbyderen med dine brugeroplysninger, kan de forskellige 

browseres og slutenheders respektive identificeringsegenskaber blive forbundet med hinanden. For 

eksempel hvis tredjepartsudbyderen har oprettet en unik identitet for hver bærbare computer, pc, 

smartphone eller tablet, som du bruger, kan disse individuelle identiteter blive forbundet med 

hinanden så snart du logger på en tredjepartstjeneste med dine brugeroplysninger. Dermed kan en 

tredjepart målrette vores markedsføringskampagner på tværs af adskillige enheder. 

Hvilke tredjepartsleverandører anvender vi i den forbindelse? 
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De tredjepartsudbydere, som vi arbejder sammen med til reklameformål, er angivet nedenfor. Hvis 

der behandles personoplysninger uden for EU eller EØS i den forbindelse, bør du være klar over, at 

der er en risiko for, at lokale myndigheder får adgang til oplysningerne til sikkerheds- og 

overvågningsformål, uden at du informeres eller har ret til at klage. Når vi bruger udbydere i 

tredjelande uden et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og du giver dit samtykke, sker overførslen til 

dette tredjeland i overensstemmelse med artikel 49 (1) (a) i GDPR. 

Cookienavn Leverandør 

Maksimal 
opbevarings-

periode 

Tilstrækkeligt 
databeskyttelses-

niveau 

Fortrydelse af 
samtykke 

bcookie 
LInkedIn (USA 

og/eller 
Irland) 

 
1 år Utilstrækkelig t 

databeskyttelses-niveau 
 Oplysninger overføres 

i overensstemmelse 
med artikel 49 (1) a i 

GDPR. 

Hvis du vil trække dit 
samtykke tilbage, skal du 

klikke her for at ændre 
de relevante indstillinger 

via vores banner. 

bscookie 

LInkedIn (USA 
och / eller 

Irland) 

1 år 

Utilstrækkelig t 
databeskyttelses-niveau 
 Oplysninger overføres 

i overensstemmelse 
med artikel 49 (1) a i 

GDPR. 

Hvis du vil trække dit 
samtykke tilbage, skal du 

klikke her for at ændre 
de relevante indstillinger 

via vores banner. 

lang 

LlnkedIn (USA 
och / eller 

Irland) 

 

Session 

 

Utilstrækkelig t 
databeskyttelses-niveau 
 Oplysninger overføres 

i overensstemmelse 
med artikel 49 (1) a i 

GDPR. 

Hvis du vil trække dit 
samtykke tilbage, skal du 

klikke her for at ændre 
de relevante indstillinger 

via vores banner. 

Iide 
LInkedIn (USA 

och / eller 
Irland) 

 

1 dag 

Ingen adekvat 
dataskyddsnivå Data 

överförs på grundval av 
artikel 49 (1) (a) GDPR. 

Hvis du vil trække dit 
samtykke tilbage, skal du 

klikke her for at ændre 
de relevante indstillinger 

via vores banner. 

UserMatchHistory 
LInkedIn (USA 

och / eller 
Irland) 

 

29 dage 

Utilstrækkelig t 
databeskyttelses-niveau 
 Oplysninger overføres 

i overensstemmelse 
med artikel 49 (1) a i 

GDPR. 

Hvis du vil trække dit 
samtykke tilbage, skal du 

klikke her for at ændre 
de relevante indstillinger 

via vores banner. 

AnalyticsSync 
History 

LInkedIn (USA 
och / eller 

Irland) 

29 dage 

Utilstrækkelig t 
databeskyttelses-niveau 
 Oplysninger overføres 

i overensstemmelse 
med artikel 49 (1) a i 

GDPR. 

Hvis du vil trække dit 
samtykke tilbage, skal du 

klikke her for at ændre 
de relevante indstillinger 

via vores banner. 
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Kontaktformular 

Du kan kontakte os via vores kontaktformular. For at anvende vores kontaktformular, kræver vi, at 

du angiver de oplysninger, der er markeret som obligatoriske. 

Det juridiske grundlag for denne behandling er artikel 6 (1) (f) i GDPR, dvs. vores legitime interesse i 

at svare på din forespørgsel. 

Du kan bestemme, om du vil give os yderligere oplysninger eller ej. Disse oplysninger gives frivilligt og 

er ikke nødvendige for at kontakte os. 

Vi behandler dine frivillige oplysninger baseret på dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6 (1) 

(a) i GDPR. Dine oplysninger vil kun blive anvendt til at behandle din forespørgsel. Vi sletter dine 

oplysninger, når de ikke længere er nødvendige og der ikke foreligger lovmæssige krav om at 

beholde dem. 

Hvis behandlingen af dine oplysninger, der overføres via kontaktformularen, er baseret på legitim 

interesse i overensstemmelse med 6 (1) (f) i GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod denne 

behandling. For at gøre dette skal du skrive til den e-mailadresse, der er angivet i vores impressum. 

Du kan også når som helst trække dit samtykke til behandling af dine frivilligt angivne oplysninger 

tilbage. For at gøre dette skal du skrive til den e-mailadresse, der er angivet i vores impressum. 

Korttjeneste 

På vores websites indlejrer vi korttjenester, der ikke lagres på vores servere. For at forhindre 

automatisk download af tredjepartsindhold, når du besøger vores websites med indlejrede 

korttjenester, viser vi i første omgang kun lokalt lagrede forhåndsvisningsbilleder af kortene. Derved 

gives ikke oplysninger til tredjepartsudbydere. 

Først når du har klikket på forhåndsvisningsbilledet, downloades tredjepartsindholdet. Dette giver 

tredjeparten information om, at du har besøgt vores website, samt anvendelsesdata, der er teknisk 

påkrævet til dette formål. Vi har ingen indflydelse på tredjepartsudbyderens yderligere behandling af 

personoplysninger. 

Ved at klikke på forhåndsvisningsbilledet giver du os tilladelse til at downloade indhold fra 

tredjepartsudbyderen. Det juridiske grundlag for indlejringsprocessen er dit samtykke, hvis du 

tidligere har givet dit samtykke ved at klikke på forhåndsvisningsbilledet. 

Bemærk, at indlejringen af visse korttjenester betyder, at dine oplysninger kan blive behandlet uden 

for EU eller EØS. I nogle lande er der en risiko for, at myndigheder får adgang til oplysningerne til 

sikkerheds- og overvågningsformål, uden at du informeres eller får mulighed for anlægge sag. Når vi 

anvender udbydere i tredjelande uden tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og du giver dit samtykke til 

dette, sker overførslen til tredjelandet i overensstemmelse med artikel 49(1) (a) i GDPR. 
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Udbyder 
Maksimal 

opbevarings-
periode 

Tilstrækkeligt 
databeskyttelses-

niveau 
Fortrydelse af samtykke 

Google LLC 
(USA) 

_  

Utilstrækkelig t 
databeskyttelses-niveau 
 Oplysninger overføres i 
overensstemmelse med 
artikel 49 (1) a i GDPR. 

Hvis du har klikket på et 
forhåndsvisningsbillede, downloades 
indhold fra tredjepartsudbyderen 
øjeblikkeligt. For at undgå download på 
andre websites skal du lade være med at 
klikke på forhåndsvisningsbilledet. 

OpenStreetMap  
Kun databehandling 
inden for EU/EØS. 

Hvis du har klikket på et 
forhåndsvisningsbillede, downloades 
indhold fra tredjepartsudbyderen 
øjeblikkeligt. For at undgå download på 
andre websites skal du lade være med at 
klikke på forhåndsvisningsbilledet. 

 

Captcha 

For at beskytte vores webformularer mod automatiserede anmodninger, bruger vi en 

tredjepartsfunktion kaldet captcha. Captcha-funktionen registrerer automatisk alle 

brugerindtastninger og musebevægelser, som du foretager på vores website (uanset, om 

du besøger sider, der indeholder webformularer, eller ej). Oplysninger indsamlet på 

denne måde bruges til at afgøre, om indtastningen kommer fra en person eller et 

automatiseret program. 

Da captcha-funktionen udbydes af en tredjepart, vil visning af captchaen resultere i, at 

tredjepartsindhold downloades. Dette giver tredjeparten information om, at du har 

besøgt vores side, samt de anvendelsesdata, der teknisk er påkrævet til dette formål. I den 

forbindelse modtager tredjepartsudbyderen også din IP-adresse, hvilket er teknisk 

påkrævet for at kunne hente indholdet. 

Vi har ikke indflydelse på tredjepartsudbyderens yderligere behandling af oplysninger. 

Det juridiske grundlag for denne behandling af personoplysninger er dit samtykke, hvis 

du har givet dit samtykke via vores cookiedeklaration. 

Bemærk, at brug af captcha-funktionen kan resultere i, at dine oplysninger behandles 

uden for EU eller EØS. I nogle lande er der en risiko for, at myndighederne kan få adgang 

til oplysningerne til sikkerheds- og overvågningsformål, uden at du informeres eller har ret 

til at anlægge sag. Når vi anvender udbydere i tredjelande uden et tilstrækkeligt 

beskyttelsesniveau og du giver dit samtykke, sker overførslen til dette tredjeland i 

overensstemmelse med artikel 49 (1) (a) GDPR. 
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Cookie-
navn 

Udbyder 

Maksimal 
opbevarings-

periode 

Tilstrækkeligt 
databeskyttelses-

niveau 
Fortrydelse af samtykke 

rc::c 
Google LLC 
(USA) 

Session 

Utilstrækkelig t 
databeskyttelses-niveau. 
Oplysninger overføres i 
overens-stemmelse med 
artikel 49 (1) (a) i GDPR. 

Hvis du vil trække dit samtykke 
tilbage, skal du klikke her for at 
ændre de relevante indstillinger via 
vores banner.  

   

i overensstemmelse 
med artikel 49 (1) 

(a) i GDPR. 

Så kan du imidlertid ikke længere 
anvende vores webformularer. 

rc::a 
Google LLC 
(USA) 

Vedvarende 

Utilstrækkelig t 
databeskyttelses-niveau. 
Oplysninger overføres i 
overens-stemmelse med 
artikel 49 (1) (a) i GDPR. 

Hvis du har klikket på et 
forhåndsvisningsbillede, 
downloades indhold fra 
tredjepartsudbyderen øjeblikkelig t. 
For at undgå download på andre 
websites skal du lade være med at 
klikke på forhåndsvisningsbilledet. 

 

Tilmelding til og levering af nyhedsbrev 

Du kan tilmelde dig til at modtage vores nyhedsbrev på vores website. Bemærk, at vi har 

brug for bestemte data (din e-mailadresse som minimum) for at kunne gennemføre din 

tilmelding til nyhedsbrevet. 

 

Vi sender dig kun nyhedsbrevet, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke. Når du har 

gennemført tilmeldingen til nyhedsbrevet på vores website, modtager du en 

bekræftelses-e-mail på den e-mailadresse, som du har angivet (dobbelt tilvalg). 

 

Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst. En nem måde at trække dit samtykke 

tilbage på er f.eks. at bruge frameldingslinket indeholdt i hvert nyhedsbrev. 

 

Som del af tilmeldingsprocessen for nyhedsbrevet gemmer vi bestemte oplysninger ud 

over de ovennævnte oplysninger, hvis de er nødvendige for at bevise, at du har tilmeldt 

dig vores nyhedsbrev. Dette kan omfatte at gemme den komplette IP-adresse på 

tidspunktet for tilmelding til eller bekræftelse af nyhedsbrevet, samt en kopi af 

bekræftelses-e-mailen sendt af os. 

 

Det juridiske grundlag til behandlingen af personoplysninger er vores legitime interesse i 

at kunne gøre rede for lovligheden af levering af nyhedsbrevet i henhold til artikel 6 (1) (f) i 

GDPR. 
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Indlejring af yderligere teknisk indhold og funktioner fra tredjepart 

Vi bruger funktioner og indhold fra nedenstående tredjepartsudbydere til at forbedre vores websites. 

 

Når du går ind på vores websites, vil der blive downloadet indhold fra tredjepartsudbydere, der 

udbyder disse funktioner og dette indhold. Derved gives tredjepartsudbyderen information om, at du 

har besøgt vores side, samt de anvendelsesdata, der teknisk er påkrævet til dette formål. 

 

Vi har ikke indflydelse på tredjepartsudbyderens yderligere behandling af oplysninger. 

 

Det juridiske grundlag for denne behandling af personoplysninger er dit samtykke, hvis du tidligere 

har givet dit samtykke via vores cookiedeklaration. 

Bemærk, at brug af tredjepartsindhold og -funktioner kan resultere i, at dine oplysninger behandles 

uden for EU eller EØS. I nogle lande er der en risiko for, at myndighederne kan få adgang til 

oplysningerne til sikkerheds- og overvågningsformål, uden at du informeres eller har ret til at 

anlægge sag. 

 

Når vi anvender udbydere i tredjelande uden et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og du giver dit 

samtykke, sker overførslen til dette tredjeland i overensstemmelse med artikel 49 (1) (a) i GDPR. 

Cookienavn Udbyder 
Teknisk funktion 
eller samtykke 

Maksimal 
opbevarings-

periode 

Tilstrækkeligt 
databeskyt-
telsesniveau 

Fortrydelse af 
samtykke 

 

Cloudflare 
Friendly Captcha fra 
https://unpkg.com/ 

  

Oplysninger 
sendes til: 
Ukendt 

Hvis du ikke 
længere vil give 
dit samtykke til 
behandlingen, 
bedes du 
stoppe med at 
anvende vores 
website. 

_cf_bm myfonts.net 

Denne cookie 
anvendes til at skelne 
mellem mennesker og 
robotter. Dette er 
gavnlig t for websitet 
for at generere 
gyldige rapporter om 
brugen af websitet. 

1 dag 

Oplysninger 
sendes til: 
Ukendt 

Hvis du ikke 
længere vil give 
dit samtykke til 
behandlingen, 
bedes du 
stoppe med at 
anvende vores 
website. 
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Opbevaringsperiode 

Medmindre andet er angivet, sletter vi dine personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige 

for relevante behandlingsformål og der ikke er nogen lovmæssige forpligtelser vedr. datalagring, der 

forhindrer sletning. 

Databehandler 

Vi overfører dine personoplysninger til tjenesteudbydere, der understøtter driften af vores websites 

og relaterede processer. Disse tjenesteudbydere er som regel databehandlere i den betydning, der er 

angivet i artikel 28 i GDPR. Vores tjenesteudbydere er bundet fuldt ud af kontrakter og vores 

anvisninger. 

Udbydere, der eventuelt ikke er blevet angivet tidligere, er angivet nedenfor. Hvis der overføres 

personoplysninger uden for EU eller EØS, vil vi også give information om tilstrækkeligt 

databeskyttelsesniveau. 

Tjenesteudbyder/ databehandler Formål 
Tilstrækkeligt 

databeskyttelsesniveau 

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG 

Webhotel og support. 
Kun bearbejdning inden for 
EU/EØS. 

Brain Computing S.p.A. Support 
Kun bearbejdning inden for 
EU/EØS. 

 

Dine rettigheder som registreret person 

Ved behandling af dine personoplysninger giver GDPR dig specifikke rettigheder som registreret 

person: 

Ret til indsigt for registreret person (artikel 15 i GDPR) 

Du har ret til at få bekræftelse af, om der behandles personoplysninger om dig; hvis det er tilfældet, 

har du ret til at blive informeret om disse personoplysninger og til at modtage oplysningerne angivet 

i artikel 15 i GDPR.  

Ret til berigtigelse (artikel 16 i GDPR)  

Du har ret til berigtigelse af forkerte personoplysninger om dig og, under hensyntagen til formålene 

med behandlingen, ret til at få ufuldstændige personoplysninger fuldført uden unødigt ophold, 

herunder ved at give en supplerende redegørelse. 

Ret til sletning (artikel 17 i GDPR) 

Du har ret til at få personoplysninger om dig slettet uden unødigt ophold, hvis en af årsagerne 

angivet i artikel 17 i GDPR gør sig gældende.  
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Ret til begrænsning af behandling (artikel 18 i GDPR) 

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandling, hvis en af betingelserne angivet i artikel 18 i 

GDPR er opfyldt, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen under vores undersøgelse.  

Ret til dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)  

I nogle tilfælde, der er angivet i detaljer i artikel 20 i GDPR, har du ret til at modtage 

personoplysninger om dig i et struktureret, almindeligt forekommende og maskinlæsbart format 

eller til at anmode om, at disse oplysninger overføres til en tredjepart.  

Ret til at fortryde samtykke (artikel 7 i GDPR) 

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit 

samtykke tilbage når som helst i overensstemmelse med artikel 7 (3) i GDPR. Bemærk, at 

tilbagetrækningen kun gælder for fremtiden. Behandling, der har fundet sted før tilbagetrækningen, 

påvirkes ikke.  

Ret til indsigelse (artikel 21 i GDPR)  

Hvis der indsamles personoplysninger baseret på artikel 6 (1) 1 f i GDPR (behandling af 

personoplysninger til formål for vores legitime interesser) eller baseret på artikel 6 (1) 1 e i GDPR 

(behandling af personoplysninger til formål for at beskytte offentlige interesser eller udøve offentlig 

myndighed), har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen når som helst af årsager, der opstår 

på grund af din specifikke situation. Vi vil i så fald ikke længere behandle personoplysningerne, 

medmindre der er tungtvejende legitime årsager til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, 

rettigheder og friheder, eller oplysningerne er nødvendige for at etablere, udøve eller forsvare 

retskrav.  

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (artikel 7 i GDPR)  

I henhold til artikel 77 i GDPR har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, 

at behandlingen af dine personoplysninger er i modstrid med databeskyttelsesbestemmelser. Denne 

ret kan især gøres gældende over for en tilsynsmyndighed i det medlemsland, hvor du har din 

sædvanlige bopæl, din arbejdsplads eller stedet for den mistænkte overtrædelse.  

Udøvelse af dine rettigheder  

Medmindre andet er angivet ovenfor, bedes du kontakte os for at udøve dine rettigheder. Du kan 

finde vores kontaktoplysninger i vores impressum.  
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Kontaktoplysninger til databeskyttelsesansvarlig  

Vores eksterne databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes for flere oplysninger om beskyttelsen af 

personoplysninger. Kontakt venligst:  

datenschutz nord GmbH 

Sechslingspforte 2 

22087 Hamborg 

Tyskland 

Website: www.datenschutz-nord-gruppe.de 

E-mail: office@datenschutz-nord.de 

Hvis du kontakter vores databeskyttelsesansvarlige, bedes du også informere om vore ansvarlige 

kontor, der er angivet i den juridiske meddelelse. 

 

http://www.datenschutz-nord-gruppe.de

