
 

Bilag: Dine rettigheder 
 
Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du altid trække dit samtykke 
tilbage med fremadrettet virkning. En sådan tilbagekaldelse berører ikke lovligheden af det oprindelige 
samtykke. 
 
I henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning har du i givet fald ret til (i) information, (ii) 
berigtigelse, (iii) sletning, (iv) begrænsning af behandlingen, (v) dataoverførsel og/eller (vi) til at gøre 
indsigelse mod behandling. Førnævnte rettigheder kan alt efter den nationale 
databeskyttelseslovgivning begrænses. For at håndhæve disse rettigheder, bedes du kontakte os som 
beskrevet i afsnit III. 
 
I detaljer: 
 
(i) Ret til information: Du har i givet fald ret til at bede om en bekræftelse på, om de pågældende 
personoplysninger behandles, og hvis det er tilfældet, ret til at få adgang til disse personoplysninger. 
Retten til information omfatter blandt andet formålene med behandlingen, kategorier af 
personoplysninger, der behandles, og modtagere eller kategorier af modtagere, som 
personoplysningerne videregives til. Du har i givet fald endvidere ret til at modtage en kopi af de 
personoplysninger, der er genstand for behandlingen. Denne rettighed er dog ikke ubegrænset, idet 
andres rettigheder kan begrænse din ret til at modtage en kopi. 

 
(ii) Ret til berigtigelse: Du har i givet fald ret til at kræve berigtigelse af forkerte personoplysninger 
vedrørende dig. Under hensyntagen til formålet med behandlingen, har du ret til at kræve 
færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, også ved hjælp af en supplerende erklæring. 
 
(iii) Ret til sletning („Ret til at blive glemt“): Under visse forudsætninger har du ret til at kræve af os, 
at de personoplysninger, der vedrører dig, bliver slettet, hvorefter vi er forpligtet til at slette disse 
personoplysninger. 
 
(iv) Ret til begrænsning af behandlingen: Under visse forudsætninger har du ret til at kræve 
begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. I sådanne tilfælde mærkes de pågældende 
oplysninger og behandles kun af os til bestemte formål. 

 
(v) Ret til dataoverførsel: Under visse forudsætninger har du ret til at modtage de pågældende 
personoplysninger, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, konsekvent og maskinlæsbart 
format, og du har ret til at videregive disse data uden indblanding fra vores side til en anden ansvarlig.  

 
 

(vi) Ret til at gøre indsigelse i henhold til art. 21 Databeskyttelsesforordningen 

Du har ret til når som helst, med begrundelse i netop din situation, at gøre indsigelse mod 

behandling af dine personoplysninger, der er sket i henhold til art. 6, stk. 1 bogstav e 

(databehandling i offentlighedens interesse) og f (databehandling på grundlag af berettigede 

interesser). Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan 

påvise vægtige beskyttelsesrelaterede grunde til behandling, der opvejer dine interesser, 

rettigheder og friheder, eller behandlingen sker for at håndhæve eller forsvare retskrav.  

Hvis personoplysninger behandles med henblik på at drive reklameaktiviteter i form af direct mail, 

har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med 

henblik på sådanne reklameaktiviteter. Dette gælder også profilering for så vidt dette anvendes i 

forbindelse med sådanne direct mail-aktiviteter. 

 


