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Databeskyttelseserklæring 
 
 
Dette er en databeskyttelseserklæring fra Bejo Finance B.V. og dennes affilierede Bejo-virksomheder (i det 
følgende benævnes "Bejo" og "vi"), og som har sit officielle hovedsæde i Trambaan 1, 1749 CZ 
Warmenhuizen. Vi er dataansvarlige i overensstemmelse med definitionen i Persondataforordningen (GDPR). 
 
Vi værdsætter retten til privatlivets fred og bestræber os på at beskytte de persondata, som vi indsamler og 
bruger. Dette sker i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, og især GDPR.  
  
I denne Databeskyttelseserklæring forklarer vi, hvilke persondata vi indsamler, hvordan vi indsamler 
persondataene, til hvilke formål vi bruger persondataene, og til hvem vi udleverer persondataene. Derudover 
indeholder denne Databeskyttelseserklæring vigtige oplysninger om dine rettigheder i forbindelse med 
behandlingen af dine persondata. Derfor anbefaler vi, at du læser denne Databeskyttelseserklæring 
omhyggeligt. 
 
 
Hvad indsamler vi?  
Vi indsamler hyppigt oplysninger om brugerne af vores hjemmeside, såsom browsertype, ip-adresse, 
varigheden af besøget, besøgte sider og det operativsystem, der anvendes. På grundlag af disse oplysninger 
optimerer vi vores hjemmeside og forbedrer brugeroplevelsen. Derudover indsamler vi persondata, som du 
frivilligt giver os, for eksempel for at kunne modtage vores nyhedsbrev eller modtage yderligere information. 
 
Hvordan indsamler vi dine persondata? 
Direkte fra dig, såsom de oplysninger du har givet os via kontaktformularen og ved hjælp af cookies (som 
hentes, når du tilmelder dig vores e-mailmeddelelser). Se også vores Cookie-erklæring for at få yderligere 
oplysninger.  
 
Vi har to lovmæssige grunde til at behandle dine persondata, din tilladelse eller vores legitime interesse, hvis 
du er oprettet som kunde. Vores legitime interesse afspejles i vores formål, der består i at formidle relevante 
oplysninger og invitere vores værdsatte kunder og kontaktpersoner (og deres partnere) til arrangementer. Vi 
bestræber os også på kun at sende relevante e-mailmeddelelser, at tilpasse vores e-mailmeddelelser 
personligt til dig og holde vores database ajourført. Desuden bruger vi de oplysninger, som du giver os til at 
forbedre vores service. 
 
Vi har oprettet nedenstående liste over persondata og vores formål med at behandle dem: 
- Grundlæggende oplysninger, såsom fornavn og efternavn. Så vi er i stand til at sende vores meddelelser 

til den rette modtager.  

- Organisationen og virksomhedens navn. Så vi er i stand til at knytte dig til vores forretningsforbindelse.  

- Kontaktoplysninger, såsom fastnetnummer og/eller mobiltelefonnummer, e-mail og postadresse. Så vi kan 

kontakte dig.  

- Persondata, som du giver os i forbindelse med deltagelse i arrangementer eller møder. Så vi kan 

informere dig og/eller sende dig en invitation.  

Vi hverken indsamler eller bruger oplysningerne til andre formål end de formål, der er beskrevet her i denne 

Databeskyttelseserklæring, med mindre du har givet os din tilladelse til dette på forhånd. 

 

Hvor længe opbevarer vi dine data? Bejo vil ikke opbevare dine persondata længere end strengt 
nødvendigt for at realisere de formål, hvortil dine data blev indsamlet. Vi kontrollerer ofte, hvorvidt dine 
persondata fortsat er ajour og fortsat nødvendige for at kunne forbedre vores service. Hvad angår e-mails, så 
vi opbevarer dine personlige data, indtil du oplyser, at du ikke længere ønsker at modtage vores e-mails. Vi vil 
derefter straks holde op med at sende dig e-mails.   
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Sikkerhed 
Bejo tager beskyttelsen af dine persondata alvorligt, og træffer de nødvendige organisatoriske og tekniske 
foranstaltninger for at forhindre misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket afsløring og uautoriseret ændring.  
  
Følgende foranstaltninger har særlig betydning i denne forbindelse: 
- Klassificering af persondata med henblik på at sikre gennemførelsen af sikkerhedsforanstaltninger; 

- Brug af kryptering og anonymisering, som afbøder risici; 

- Begrænsning af adgang til persondata til dem, der har behov for adgang for at kunne opfylde forpligtelser 

iht. en kontrakt eller en kontrakt om tjenesteydelser; 

- Kontrol af systemer, som observerer, forebygger og afhjælper og rapporterer hændelser i tilknytning til 

privatheden; 

- Brug af selvevalueringer af sikkerheden for at analysere, hvorvidt de nuværende tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger er tilstrækkelige til at beskytte persondataene.  

Hvis du mener, at dine data ikke er sikret godt nok, eller at der er tegn på misbrug, så er du velkommen til at 
kontakte os.   
  
Deling af dine data 
Bejo sælger ikke dine data til tredjeparter med henblik på markedsføring, salg eller andre kommercielle formål. 
Ifølge lovgivningen er vi forpligtet til i visse tilfælde at videregive dine persondata til tredjeparter, herunder de 
ansvarlige myndigheder. Udover dette kan persondata videregives til eksterne leverandører i forbindelse med 
behandling til de formål, der er beskrevet her i denne Databeskyttelseserklæring, såsom IKT-leverandører, 
kommunikationstjenesteudbydere eller andre leverandører, som vi outsourcer særlige supporttjenester til. Vi 
vil indgå aftaler med virksomheder, som behandler dine data i overensstemmelse vores instrukser for at sikre 
samme niveau af sikkerhed og fortrolighed af dine data. I en række tilfælde kan dataene blive videregivet. 
Vores medarbejdere er forpligtet til at respektere fortroligheden af dine data.   
  
International overførsel 
I princippet vil dine persondata ikke blive overført til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS). Hvis dette alligevel skulle ske, vil Bejo vil sikre, at en sådan dataoverførsel foregår 
i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler. 
 
Automatiseret beslutningstagning 
Vi gør ikke brug af processer, der omfatter fuldt automatiseret beslutningstagning (herunder profilering).  
  
Rettigheder i forhold til dine data 
Ret til adgang 
Du har ret til at få adgang til dine persondata. Det betyder, at du kan spørge, hvilke af dine personlige data er 
registreret, og til hvilke formål disse data benyttes. Vær opmærksom på at der kan forekomme tilfælde, hvor vi 
må ikke efterkomme din anmodning om at udlevere kopier af dine persondata.  
  
Rettelse af dine oplysninger  
Du har ret til at få rettet dine persondata, hvis de er forkerte. Du kan kontakte os herom.   
  
Ret til gøre indsigelse 
Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, hvis dine persondata bruges til formål, der ikke 
er nødvendige for gennemførelsen af en kontrakt eller for at overholde en retlig forpligtelse. 
 
Tilbagekaldelse af samtykke 
Hvis du har givet dit samtykke til behandlingen af persondata, kan du trække dette samtykke tilbage når som 
helst. Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker ikke den databehandling, der fandt sted inden tidspunktet for 
tilbagekaldelsen. Der kan forekomme tilfælde, hvor vi har fået lov til fortsat at behandle dine data, især hvor 
behandlingen heraf er en forudsætning for at kunne overholde vores juridiske og lovmæssige forpligtelser.  
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Retten til fjernelse af oplysninger 
Du har ret til at få dine persondata fjernet. Vær opmærksom på at der kan forekomme tilfælde, hvor vi er 
forpligtet til at opbevare dine data med henblik på at opfylde vores juridiske og lovmæssige forpligtelser. 
 
Retten til dataportabilitet 
Du har ret til at modtage de persondata, der vedrører dig, som Bejo er i besiddelse af. På denne måde kan du 
let videregive data til en anden organisation. 
 
Ændringer af denne Databeskyttelseserklæring 
Fordi vores tjenester kan blive ændret i fremtiden, kan dele af denne Databeskyttelseserklæring også blive 
ændret. Vi vil orientere dig om dette pr. e-mail og på hjemmesiden, så du er klar over disse ændringer. Denne 
version blev udarbejdet i maj 2018. 
 
Spørgsmål og/eller kommentarer   
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til databehandlingen, bedes du sende en detaljeret henvendelse til 
info@bejo.nl. Bejo vil besvare dine henvendelse hurtigst muligt, sommetider inden for fire uger.   
 
Du kan også kontakte os på:  
Telefonnummer:  +45 64 47 13 00 
Adresse:  Energivej 7. 5492 Vissenbjerg 
  
Er du uenig med svaret på dit spørgsmål eller klage? Giv os i så fald besked, så vi kan afgøre, om vi kan finde 
frem til en anden løsning. Er du heller ikke tilfreds med denne løsning? I så fald kan du kontakte den nationale 
databeskyttelsesmyndighed.  
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