
 

Privatlivspolitik 

 

Dataansvarlig:   Kraftvaerk A/S 

Adresse: Prags Boulevard 80, 4th floor    

   2300 København  

CVR-nr: 27 50 46 39    

E-mail:    Legal@Kraftvaerk.com  

 

 

Behandling af personoplysninger hos Kraftvaerk 

Efter databeskyttelsesforordningen skal Kraftvaerk (herefter ’os’, ’vi’ og ’vores’ ) orientere om 

vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.  

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller 

ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, 

misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

 

Dataindsamling ved brug af cookies 

Når du besøger Kraftvaerks hjemmeside indsamler vi information omkring dig og din brug af sitet 

gennem cookies, herunder tredjeparts-cookies. Data videregives til tredjeparter, som LinkedIn og 

Facebook, for at få gennemført statistik eller målrette remarketing for Kraftvaerk.  

Se mere i vores cookiepolitik: https://app-kraftvaerk-com-cm-test.azurewebsites.net/da/om-

kraftvaerk/cookies/  

 

Persondata vi indsamler om dig 

Når du køber vores services, bruger vores hjemmeside, deltager i events eller skriver dig op til 

nyhedsbreve eller lignende, vil vi muligvis, afhængig af de specifikke omstændigheder, indsamle 

og behandle forskellige persondata om dig for at kunne gennemføre din brug eller bestilling af 

vores services. Disse persondata inkluderer det følgende: navn, adresse, telefonnummer og e-mail 

adresse. Såfremt du giver eller sender persondata frivilligt, vil vi også behandle denne data i 

overensstemmelse med denne politik.  

Som hovedregel behandler vi ikke anden data end hvad der er angivet i denne politik og således 

ikke sensitivt data. 
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Hjemmel til behandling 

Vi indsamler og behandler kun data i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder 

GDPR. Vores indsamling og behandling bliver gjort med hjemmel i følgende: 

- Såfremt vi har bedt om dit samtykke i forbindelse med indsamling af data, GDPR artikel 6 

(1) (a) 

- Når behandlingen er nødvendig for at opfylde forpligtelser relateret til en kontrakt, GDPR 

artikel 6 (1) (b) 

- Når behandlingen er nødvendig for at opfylde forpligtelser efter gældende lovgivning, 

GDPR artikel 6 (1) (c) 

- Når behandlingen beror på en legitim interesse fra vores side, GDPR artikel 6 (1) (f), det kan 

fx være at forhindre svindel, uberettiget brug af vores services og produkter og for at 

forbedre vores produkter og services. 

 

Såfremt vi sender direkte markedsføring til dig vil vi anmode om din accept først, i 

overensstemmelse med markedsføringsloven. 

Behandler vi persondata om dig baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke 

tilbage ved at kontakte os på den e-mail adresse som er anført til sidst i denne politik. Hvis du 

trækker dit samtykke tilbage, sletter vi det data som er blevet behandlet på baggrund af dit 

samtykke, medmindre det er nødvendigt at vi behandler data, fx for at overholde gældende 

lovgivning.  

 

Sletning og fastholdelse 

Vi sikrer på løbende basis at persondata om dig bliver slettet når det ikke længere er relevant for 

os at forfølge vore legitime interesser. Vi beholder dog persondata som er relevant for at 

overholde gældende lovgivning, det gælder fx ift. regnskabsmateriale og fortegnelser. Har du 

spørgsmål til dette kan du kontakte os på e-mailen nederst i politikken.  

 

Dine rettigheder som datasubjekt 

Som datasubjekt efter GDPR har du nogle rettigheder som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder 

er følgende: 

- Du har ret til at få indblik i hvilke data vi behandler om dig, til hvilket formål og om det 

bliver overført til tredjemand. 

- Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger. 

- I visse tilfælde har du ret til at få slettet specifikke persondata, som vi behandler. 

- Du har i visse tilfælde ret til at begrænse hvordan vi behandler din persondata. 

- Du har under visse omstændigheder ret til såkaldt ’dataportabilitet’ af den persondata du 

har delt med os. 



 

- Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod vores behandling af dit persondata. 

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter ovenstående oplistning, bedes du 

kontakte os på nedenstående e-mail. 

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker omkring behandling af din 

persondata og dine rettigheder som datasubjekt. Såfremt du på trods af vores bestræbelser ikke 

er tilfreds, kan du indgive en klage, det skal gøres til Datatilsynet. 

 

Ændringer til privatlivspolitikken 

Den heftige teknologiske udvikling af både internettet og andre relevante teknologier, samt 

eventuelle ændringer af gældende lovgivning, betyder at det kan blive nødvendigt at ændre denne 

politik. Derfor forbeholder vi os retten til løbende at ændre denne politik.  

Ved ændringer vil vi ændre datoen på dokumentet, så det er tydeligt hvornår ændringen er trådt i 

kraft. Du opfordres således til at datasubjekter fra tid til anden tjekker op på denne politik. 

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik eller hvis du ønsker at gøre brug af en 

eller flere rettigheder som datasubjekt, bedes du kontakte os på Legal@Kraftvaerk.com 

 

---ooOoo--- 

 

Privatlivspolitikken er sidst opdateret 02-09-2019 
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