
   

 

Du kan henvende dig til AS3’s Data Protection Officer, såfremt du har behov for uddybende information om 
AS3s behandling af persondata ved at skrive til dataprotection@as3.dk  

 
1 28-03-2019 

Samtykkeerklæring 
Ifølge persondataloven skal du give os din tilladelse til, at vi må oprette dig som bruger i vores marketingdatabase og sende 
dig vores nyhedsbrev og andre relevante e-mails samt målrette vores kommunikation og markedsføring på sociale medier. 
 

- Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke data vi har om dig, og der er fuld fortrolighed mellem dig og AS3.   
- Du kan altid klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet, tlf.: 33 19 32 00, eller via e-mail: 

dt@datatilsynet.dk  
- Det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring, og at du kan til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke 

ved at skrive til Mette Skole Mikkelsen, Marketing Manager, msmi@as3.dk  
 
 

Personoplysninger der kan blive 
indsamlet og behandlet 

Behandlingsaktiviteter 

Herunder, men ikke begrænset til: 
- Navn 
- Telefonnummer 
- E-mail 
- Titel 
- Virksomhed 
- Sektor 

 
Disse oplysninger er omfattet af 
persondataloven (LOV nr. 429 af 
31/05/2000 gældende).  
 
Dine oplysninger vil blive gemt, indtil 
du beder os slette dem. Dog, hvis du 
ikke har åbnet nogle af vores e-mails i 
365 dage, så sletter vi dine data.    

Alle behandlinger af data sker for at 
give dig den bedst mulige 
brugeroplevelse hos AS3. 

- Indsamling 
- Læsning 
- Redigering 
- Opbevaring 
- Sletning 
- Analyse 
- Videregivelse 
- Statistik 

Har du spørgsmål til ovenstående 
behandlingsaktiviteter, er du 
velkommen til at kontakte AS3’s Data 
Protection Officer:  

dataprotection@as3.dk  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Persondataloven giver dig følgende rettigheder: 
 

- Retten til at blive glemt – retten til at få udleveret alle mine personoplysninger, og derefter blive slettet fra AS3 
A/S databaser og systemer.  

- Ret til at tilbagetrække mit samtykke.  
- Ret til dataportabilitet.  
- Ret til at klage over behandlingen af mine personoplysninger.  
- Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling.  
- Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk. 
- Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk. 
- Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende 

måde er behandlet i strid med lovgivningen. 
 
Du kan læse mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.dk  
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