
 
 

 

Information om behandling af personoplysninger hos Elpress AB 

Det er vigtigt, at du føler dig tryg, når du videregiver information om dig selv til Elpress AB. Vi tager store 
hensyn til beskyttelse af den personlige integritet. 

 Denne politik forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger. Her beskrives også dine 

rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende. Du kan altid kontakte os, hvis 
du har spørgsmål vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og data, ved at sende en e-mail til 
nedenstående e-mailadresse. 

 For at opfylde vores forpligtelser over for medarbejdere, kunder og leverandører skal vi behandle dine 
personoplysninger i henhold til nedenstående. Det gør vi med størst mulig hensyntagen til dit privatliv. 

  

De oplysninger, vi indsamler, kan omfatte 

Vi kan bl.a. indsamle følgende oplysninger: 

• Person- og kontaktoplysninger: Navn, fødselsdato, personnummer, faktura- og leveringsadresse, e-
mailadresse, mobilnummer osv. 

De oplysninger, du giver os, er generelt nødvendige til at indgå et kontraktforhold med os, mens de øvrige 
oplysninger, vi indsamler, generelt er nødvendige til andre formål.  

Hvem vil vi dele dine oplysninger med? 

Vi træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data 
håndteres sikkert. 

• Leverandører og underleverandører som f.eks. virksomheder i vores koncern  
Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører eller underleverandører for at kunne 
udføre vores forpligtelser over for dig ifølge aftale. 

• Myndigheder 
Vi kan levere nødvendige oplysninger til myndigheder, f.eks. politiet, skattemyndighederne eller 
andre myndigheder, hvis vi er nødt til det i henhold til loven, eller hvis du har godkendt, at vi gør 
det. Et eksempel på juridisk forpligtelse til at udlevere oplysninger er foranstaltninger mod 
hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. 

• Det vil vi IKKE gøre med dine data  
Vi vil ikke sælge dine personoplysninger til tredjepart uden dit samtykke. 

  

 



 
 

 

Dine rettigheder til adgang, rettelse og sletning 
 
 

• Ret til at få adgang til dine data  
Du kan anmode om en kopi (registeruddrag) af de oplysninger, du gerne vil have kendskab til, 
og verificere de oplysninger, vi har om dig. Det er gratis at anmode om denne kopi. 

• Ret til berigtigelse 
Du har ret til at rette ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger om dig selv. 

• Ret til at blive slettet ("retten til at blive glemt")  
Du har ret til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger, hvis dataene ikke længere 

er nødvendige for det formål, hvortil de blev indsamlet. Der kan dog være juridiske forpligtelser, 
der forhindrer os i at slette dele af dine data med det samme. Disse forpligtelser hidrører fra 
regnskabs- og skattelovgivning, bank- og hvidvaskningslovgivning, men også fra 
forbrugerlovgivning. I sådanne tilfælde blokerer vi de data, som vi er forpligtede til at gemme, så 
de ikke kan bruges til andre formål end at opfylde sådanne juridiske forpligtelser. 

   

Kontakt os: 

Elpress AB 

Industrivägen 15  

SE-872 24 Kramfors, Sverige 

gdpr@elpress.se 

 

 


