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UNDERRETNING TIL KUNDER OG ANDRE OM SELSKABETS PERSONDATAPOLITIK 

Om behandling af dine persondata 

Når du bruger vores hjemmeside eller på anden vis er i kontakt med os, såsom ved 
køb af vore produkter, så vil Saferoad Daluiso A/S behandle dine persondata. 
Nedenfor finder du information om de typer af persondata der indsamles, grundene 
til og formålet med indsamlingen og dine rettigheder i forhold til behandling af dine 
persondata. 
Controlleren for den persondata vi processerer i virksomheden er økonomichef Hans 
Søndergaard Hansen. 
 

• Kontaktinformation for Saferoad Daluiso A/S er: 

• Adresse: Hvidkærvej 33, 5250 Odense SV 

• E-mail: info@saferoad.dk 

• Telefon: 7030 2030 

• CVR-Nr. 2177 8702 

Ved spørgsmål til behandlingen af dine persondata, så kan du kontakte os på 
ovennævnte informationer. 
 
1. Formålet med indsamling af persondata og angivelse af typerne af data der 

indsamles 

Vi indsamler og processerer dine persondata af forskellige årsager, afhængig af 
hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med dig. Nedenfor følger en opremsning 
af de typer af data der indsamles, og årsagerne hertil. 
 

1. Behandling for at kunne udsende marketingsmateriale, såsom nyheds- og 
tilbudsbreve, omhandlende vores aktiviteter. Databehandlingen i relation hertil er 
nødvendig for at kunne opfylde en aftale med dig som datasubjekt. 

2. Svar på indkomne forespørgsler: Navn, telefonnummer, e-mail adresse og andre 
persondata indsamlet i forbindelse med forespørgslen: Databehandlingens formal 
er baseret på den legitime kommercielle interesse i at kunne behandle din 
forespørgsel. 

3. I relation til rekruttering af nye stillinger og jobs: CV, ansøgninger, referencer og 
attester. Behandlingen af data er baseret på dit samtykke.  

4. For at kunne indhente information omkring brugen af vores hjemmeside så 
benytter vi cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies og hvilke cookies 
vi bruger her. Saferoad Daluiso A/S’ brug af cookies er baseret på vores 
kommercielle interesse i at justere vores website, så den bedst muligt 
imødekommer brugernes behov. Vi sikrer din databeskyttelse ved kun af bruge 
denne information til statistiske formål. Det er ikke muligt at identificere dig som 
individ, ud fra disse statistikker. Vi sletter anden indsamlet personlig data på daglig 
basis. 

2. Videregivelse af persondata til tredjeparter 

Dine persondata udleveres ikke til tredjeparter, med mindre det sker af hensyn til 
opfyldelse af lovgivningsmæssige forpligtelser. Saferoad Daluiso A/S benytter 
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databehandlere til at indsamle, gemme og på anden vis processere data på 
virksomhedens vegne. I sådanne situationer har vi indgået databehandleraftaler med 
de pågældende databehandlere, så det sikres, at persondataene er sikre i alle 
behandlingens faser.  
 
Al databehandling sker inden for EU/EEA-området. 
 
3. Opbevaringsperiode 

Dine persondata gemmes kun så længe det er nødvendigt, set i forhold til det formål, 
som dataene er indsamlet på baggrund af. 
Dette betyder eksempelvis, at data som er indsamlet på baggrund af dit samtykke vil 
blive slettet, hvis du tilbagetrækker dit samtykke. Det betyder også, at data der er 
indsamlet på kontraktuel basis som led i dit ansættelsesforhold vil blive slettet, når 
der ikke længere er et lovmæssigt eller virksomhedsmæssigt grundlag til at 
opbevare persondataene. 
 
4. Dine rettigheder når vi behandler dine persondata 

Du har ret til at få adgang til, korrigere og kræve sletning af de persondata, der 
behandles af virksomheden. Du har også ret til at kræve begrænsning af behandling 
af dine persondata, til at kræve stop for behandling af dine persondata, samt ret til 
dataportabilitet. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: 
http://www.datatilsynet.dk 
 
For at gøre brug af dine ret til ovenstående så kan du kontakte den dataansvarlige. 
Din anmodning vil blive besvaret så hurtigt som muligt og i alle tilfælde ikke senere 
end efter 30 kalenderdage. 
 
Du kan altid tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine persondata. Den 
letteste måde at gøre det på er ved at kontakte virksomheden på ovennævnte 
kontaktoplysninger.   
 
5. Klageadgang 

Hvis du mener at virksomhedens behandling af persondata ikke er i 
overensstemmelse med ovenstående beskrivelse eller Persondataforordningen i 
øvrigt, så kan der klages til Datatilsynet. Find mere information om det på 
Datatilsynets hjemmeside. 
 
6. Ændringer 

Hvis der kommer ændringer til vores services, eller et skifte i lovgivningen om 
behandlingen af persondata, så kan der ske ændringer i informationen der gives I 
denne underretning. Hvis vi har dine kontaktinformationer, så vil vi gøre dig 
opmærksom på de ændringer der er foretaget. Herudover vil den opdaterede 
information altid kunne findes på denne del af Saferoad Daluiso A/S’ hjemmeside.  
 

http://www.datatilsynet.dk/

