
Oplysninger om behandling af personoplysninger
Afsætning

Den ansvarlige informerer den pågældende person om behandlingen af personoplysninger i overens-
stemmelse med forpligtelserne i henhold til artikel 13 i GDPR.

1. Oplysninger i henhold til Art. 13, stk. 1 i GDPR

1.1  Identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og for en eventuel databe-
skyttelsesrådgiver (Art. 13 stk. 1 litra a, b, GDPR)

 Dataansvarlig i henhold til artikel 4 nr. 7 i GDPR til behandling af personoplysninger er:

 

 Databeskyttelsesrådgiver: datenschutz@m-consecom.de

1.2  Formål med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget 
for behandlingen (Art. 13 stk. 1 litra c, GDPR)

 Personoplysningerne behandles til reklame, markedsføring og salg.

 Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er følgende bestemmelser:

 I henhold til Art. 6 stk. 1 S 1 litra b, GDPR er behandling nødvendig af hensyn til opfyldelse af en 
kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der 
træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. 

 I henhold til Art. 6 stk. 1 S 1 litra f, GDPR er behandling nødvendig for, at den dataansvarlige eller 
en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, 
går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

1.3  De legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand  
(Art. 13 stk. 1 litra d, GDPR)

 De personer, der er ansvarlige for behandlingen af personoplysninger, er især kontaktpersoner til 
markedsføringsformål, erhvervelse af kunder og bevarelse af eksisterende kunder. Desuden er det 
en berettiget interesse i behandlingen af kontaktpersoners personoplysninger for at kunne indgå 
et kontraktforhold med arbejdsgiveren.

1.4 Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne  
(Art. 13 stk. 1 litra e, GDPR)

 Modtageren af dataene kan være:

  - Afdelinger og interne enheder involveret i udførelsen af de respektive forretningsprocesser   
 (f.eks. marketing, salg)

  - Koncernselskabet Baumer Group
  - Leverandør af forsendelser (forsendelse af produkter, breve)
  - Underleverandør (for eksempel i garantisager)
  - Procesforarbejder (f.eks. IT-tjenesteudbyder, softwareproducent)
  - Offentlige myndigheder (f.eks. skattemyndighed)
  - Reklamebureauer

1.5  Overførsel til et tredjeland (Art. 13 stk. 1 litra f, GDPR)
 Den ansvarlige har til hensigt at overføre dataene til følgende tredjelande uden for EU:

 Schweiz: Kommissionen har fastslået, at tredjelandet har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
henhold til art. 45 stk. 1,.GDPR (EUT, EG v. 25.08.2000, Nr. L 215/1)

2. Oplysninger i henhold til Art. 13, stk. 2 i GDPR

2.1  Tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, (Art. 13 stk. 2 litra a, GDPR)
 Den umiddelbare opbevaring (begyndelsen af opbevaringsperioden) af dataene finder sted med 

den første ydelse i den registreredes personoplysninger.

 Personoplysningerne slettes efter udløbet af de lovpligtige opbevaringsforpligtelser, medmindre 
den ansvarlige har en berettiget interesse i en yderligere opbevaring. Under alle omstændigheder 
vil kun disse data blive lagret, som er absolut nødvendige for at opnå det tilsvarende formål. 

2.2  Berørte rettigheder, (Art. 13 stk. 2 litra b, GDPR)
 Den registrerede har følgende rettigheder:

 Ret til information (Art. 15 i GDPR)
 Den ansvarlige skal give den registrerede oplysninger om, hvorvidt han behandler data vedrørende 

ham eller hende. Den ansvarlige bestræber sig på at behandle anmodninger om information hurtigst 
muligt.

 Ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (Art. 16 i GDPR) 
 Den registrerede har ret til straks at kræve korrektion af urigtige personoplysninger vedrørende 

den registrerede.

 Ret til sletning (Art. 17 i GDPR)
 Den registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden 

unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig 
forsinkelse, hvis et af forholdene i Art. 17, stk. 1, litra a-f, GDPR gør sig gældende.

 Ret til begrænsning af behandling (Art. 18 i GDPR)
 Den registrerede har ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling, hvis et af 

forholdene i Art. 18 stk. 1 litra a- d, GDPR gør sig gældende.

 Ret til dataportabilitet (Art. 20 i GDPR)
 Den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage 

personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at 

transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, 
som personoplysningerne er blevet givet til, når behandlingen er baseret på samtykke jf. Art. 6 stk. 
1 litra a, GDPR, eller Art. 9 stk. 2 litra a, GDPR eller på en kontrakt jf. Art. 6 stk. 1 litra b GDPR og 
behandlingen foretages automatisk.

 Ret til indsigelse og automatiske individuelle afgørelser (Art. 21, GDPR)
 Den registrerede har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, 

at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6. stk. 1 litra e eller 
f, GDPR herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må ikke længere 
behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde 
til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller 
behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til 
enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring, 
herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

 Den registrerede har ret til af grunde, der skyldes hans/hendes særlige situation at gøre indsigelse 
mod behandling af personoplysninger vedrørende ham/hende for videnskabelige eller historiske 
forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til Art 89, stk. 1, GDPR, medmindre behandlingen 
er nødvendig for at opfylde en opgave af almen interesse.

2.3 Tilbagetrækning af samtykke (Art. 13 stk. 2 litra c, GDPR)
 Samtykke til behandling kan til enhver tid tilbagetrækkes. Lovligheden af behandlingen, der er 

baseret på samtykke, inden tilbagetrækning forbliver upåvirket.

2.4  Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (Art. 13 stk. 2 litra d, GDPR)
 Den registrerede har ret til at indsende en klage til en tilsynsmyndighed over ulovlig databehandling 

i overensstemmelse med artikel 77, stk. 1, GDPR.

2.5 Den registreredes pligt til at opgive personoplysninger (Art. 13 stk. 2 litra e, GDPR)
  Det er nødvendigt at levere personoplysninger til indledning og gennemførelse af et kontraktforhold. 

Desuden vil dataene være nødvendige for den ansvarlige for at kunne kontakte de berørte personer.

 Uden oplysningerne kan der ikke gennemføres et kontraktforhold eller kontakt tages med de berørte 
personer.
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