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Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: 

 
Bournonville Group ApS, Høsten Teglværksvej 98, 4690 Haslev  
CVR-nr.: 26440114 
Telefon: +45 56 28 65 50  
Email:kbl@bournonville-group.dk   

 

Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler kun almindelige personoplysninger, relateret til samhandel, herunder: 

 
 Navn 
 Stillingsbetegnelse 
 Firma telefonnummer 
 Firma email-adresse 

 
Formål og retsgrundlag for behandlingen 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 
 Rådgivning, køb og salg 
 Levering og modtagelse af varer 
 Ordrebekræftelse og fakturering 
 Reklamationsbehandling 

 
Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, 
hvortil oplysningerne er indsamlet. 

 
Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag: 

 
 Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som 

kunden/leverandøren er part i. 
 Behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser. 
 Kunden/leverandøren har eventuelt samtykket til behandlingen. 
 Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller 

forsvares. 
 

Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger til andre i det omfang, det er 
nødvendigt af hensyn til levering af en vare eller ydelse. 

 
Vi videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: 

 
 Speditionsfirmaer 

 
Der videregives følgende personoplysninger: 

 
 Kontaktpersons navn hos modtager 
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Hvor dine personoplysninger stammer fra 
Vi behandler kun de personoplysninger, som du selv har oplyst. 

 
Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter sidste aktivitet, hvorefter de slettes. 

 
Dine rettigheder 
Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

 
Ret til indsigtsret 
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. 

 
Ret til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig rettet. 

 
Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for 
vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 
Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du 
gør brug af denne ret, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra 
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres 
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 
Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. Du kan desuden gøre indsigelse mod behandling af dine 
personoplysninger til direkte markedsføring. 

 
Ret til at overføre personoplysninger  
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden 
dataansvarlig uden hindring. 

 
Klagemuligheder 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi 
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på  
www.datatilsynet.dk 

 


