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PRIVATLIVSPOLITIK - FUGTKONTROL APS 
DATO: 1. JULI 2022 

 
 

1. INTRODUKTION 

Når du f.eks. kontakter os, foretager et køb på vegne af eller på anden måde repræsenterer en af vores kunder, 
samarbejdspartnere og/eller leverandører mv., vil Fugtkontrol ApS, CVR-nr.: 43239929, Teknikvej 2 C, 4200 
Slagelse indsamle og behandle dine personoplysninger, som den dataansvarlige.  

 
Fugtkontrol er forpligtet til at sikre, at dine personoplysninger opbevares og behandles i overensstemmelse med 
de relevante regler om databeskyttelse, herunder databeskyttelsesforordningen  ("GDPR") og 
databeskyttelsesloven.  
 
Formålet med denne privatlivspolitik er at beskrive hvordan vi behandler dine personoplysninger og dine 
rettigheder i den forbindelse. 
 
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller ønsker at udøve dine individuelle rettigheder beskrevet 
nedenfor, er du velkommen til at kontakte os på info@fugtkontrol.dk 
 

2. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER 

De personoplysninger, som vi indsamler om dig, vil typisk omfatte dit navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer og 
e-mailadresse, modtaget som led i vores almindelige forretningsforhold eller i forbindelse med korrespondance 
over telefon eller e-mail. 
 
Vi behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) om dig. 

3. BEHANDLINGSFORMÅL 

Vi vil primært behandle dine personoplysninger med henblik på at forbedre eller facilitere et eksisterende eller 
fremtidigt samarbejde eller for at opfylde en eksisterende B2B-kontrakt med den virksomhed, som du 
repræsenterer. I den forbindelse vil der typisk være behov for behandling af personoplysninger, hvis du kontakter 
os. 
 



 

 
 

 

 

Vi indsamler og behandler også dine personoplysninger til bogføringsformål og til fakturatjenester, der leveres til 
den virksomhed, du repræsenterer, og omvendt.  
 
Desuden vil vi indsamle og behandle dine personoplysninger med henblik på at kunne forsvare os mod retskrav, 
som fremsættes mod os, f.eks. krav relateret til eksisterende garantier og produktansvar. 

4. BEHANDLINGSGRUNDLAG 

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig med henblik på at forfølge vores legitime interesser, som 
ikke anses for at være tilsidesat af dine interesser eller grundlæggende rettigheder, jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesser omfatter: 
 
• opfyldelse af kontraktlige forpligtelser med den virksomhed, som du repræsenterer;  

• opretholdelse og forbedring af kunderelationer; 

• fakturering for produkter og tjenester, der leveres til/af os;  

• kommunikation med dig som repræsentant for en af vores forretningspartnere; 

• opretholdelse af dokumentation for begivenheder, korrespondance mv. i tilfælde af en konkret tvist, krav 
og/eller skader o.l. 

 
Endvidere kan det være nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at opfylde vores retlige forpligtelser, 
jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, navnlig i forbindelse med opbevaring af 
bogføringsmateriale i henhold til gældende bogføringsregler som bogføringsloven og skattekontrolloven. 

5. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 

Hvor det er relevant, kan vi videregive eller overføre dine personoplysninger til koncerninterne selskaber, 
associerede selskaber i Cotes-koncernen, leverandører, forretningspartnere eller andre samarbejdspartnere til 
forretningsformål, herunder levering af produkter og tjenester, afklaring af juridiske forhold og vedligeholdelse af 
vores interne IT-systemer mv. 
 
Visse modtagere behandler personoplysninger på vegne af os, dvs. som databehandlere. Disse tredjeparter må 
derfor kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores instrukser, og har derfor ikke 
tilladelse til at behandle dine personoplysninger til deres egne formål.  
 
I det omfang vi videregiver eller overfører dine personoplysninger til tredjeparter, der kan bruge dine 
personoplysninger til egne formål, vil en sådan videregivelse eller overførsel kun finde sted, hvis det kan foregå i 
overensstemmelse med gældende lovgivning. 

6. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE (UDENFOR EU/EØS) 

I visse situationer kan dine personoplysninger blive overført til et land uden for EU/EØS, f.eks. til et datterselskab 
af Cotes-koncernen eller en leverandør. Vi vil sikre, at en sådan overførsel udføres i overensstemmelse med 
gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at enhver part uden for EU/EØS, der kommer i 
besiddelse af dine personoplysninger, skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at basere 
overførslen på EU's standardkontraktsbestemmelser.  



 

 
 

 

 

 
Hvis du ønsker at få en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger for en sådan overførsel, bedes du 
kontakte os via ovennævnte e-mail. 

7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte 
behandlingsformål.  
 
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil kontraktforholdet mellem os og den virksomhed, som du 
repræsenterer, ikke er opsagt, så længe vi kommunikerer, eller indtil et retskrav ikke længere kan etableres.  
 
Hvis der er en faktisk eller potentiel juridisk tvist med den virksomhed, du repræsenterer, vil dine 
personoplysninger blive opbevaret, så længe det er nødvendigt til dette formål. Herefter vil dine 
personoplysninger blive slettet.  
 
Derudover opbevarer vi personoplysninger, der er nødvendige til bogføringsformål i overensstemmelse med 
bogføringslovens særlige regler om opbevaring af bogføringsmateriale, dvs. i 5 år. Hvis personoplysningerne 
indgår i regnskabsmateriale, der er underlagt anden (udenlandsk) lovgivning, vil personoplysningerne blive 
opbevaret, så længe det kræves i henhold til nævnte lovgivning. 

8. DINE RETTIGHEDER 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine 
personoplysninger samt sikre dine rettigheder som registreret.  
 
Som registreret har du en række rettigheder. Vær opmærksom på, at der kan gælde visse begrænsninger i denne 
henseende, f.eks. når din ret til at indhente oplysninger må vige for væsentlige hensyn til private interesser. Hvis 
du har spørgsmål til dine rettigheder som registreret, bedes du kontakte os via ovennævnte e-mail.  
 
I henhold til GDPR har du følgende rettigheder: 
 
• Ret til indsigt: Du har ret til at anmode om adgang til de personoplysninger, som vi har gemt om dig. Vi skal 

stille en kopi af de personoplysninger, der behandles, gratis og elektronisk til rådighed, hvis anmodningen er 
indgivet i en almindeligt anvendt elektronisk form. 

• Ret til berigtigelse: Du har ret til at anmode om berigtigelse af unøjagtige personoplysninger, herunder 
udfyldelse af ufuldstændige personoplysninger. 

• Ret til sletning (ret til at blive glemt): Under visse omstændigheder har du ret til sletning, hvilket betyder, at vi 
på din anmodning skal slette de personoplysninger, der er gemt om dig. 

• Ret til begrænsning: Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse vores behandling af dine 
personoplysninger. 

• Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvor behandlingen er baseret på dit samtykke eller en 
kontrakt, og behandlingen udføres automatisk, har du ret til at overføre disse personoplysninger til en 
tredjepart uden hindring fra vores side af.  



 

 
 

 

 

• Retten til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig. 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke 
tilbage. Bemærk, at dette ikke påvirker vores behandling af dine personoplysninger forud for tilbagetrækningen af 
dit samtykke. Desuden kan vi i nogle tilfælde fortsætte med at behandle dine personoplysninger på et andet 
retsgrundlag.  
 

9. SPØRGSMÅL OG KLAGER 

Endvidere har du til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet:   
 
Datatilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby, Danmark 
Tlf.: +45 33 19 32 00 
E-mail: dt@datatilsynet.dk 
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

10. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK 

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret regelmæssigt, og når det er nødvendigt på grund af ændringer til 
gældende lovgivning og praksis. Derfor anbefaler vi, at du holder dig opdateret.  
 
Privatlivspolitik er senest opdateret den 
1. juli 2022 
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