
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplysning til abonnenter på nyhedsbrev og jobopslag 

 

 

 

 

Som led i din abonnering på enten nyhedsbrev og/eller jobopslag behandler Kjell Pedersen Entreprise A/S en 

almindelig personoplysning (e-mail) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til 

databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. 

 

Kjell Pedersen Entreprise A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er: 

 

Kjell Pedersen Entreprise A/S 

Generatorvej 25 

2860 Søborg 

CVR 66712117 

TLF 3670 2726 

E-MAIL info@kjell-p.dk 

 

Vi behandler dine personoplysninger med det formål få jobtilbud og/eller nyhedsbreve. 

 

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.  

 

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen 

af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i 

henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af 

entrepriseopgaven for dig. 

 

 

Kjell Pedersen Entreprise A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger indtil du selv framelder dig forat 

sikre at du kan modtage nyhedsbreve og jobopslag. 

 

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de 

personoplysninger, Kjell Pedersen Entreprise A/S behandler om dig: 

 

• Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig) 
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• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse). 

• Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne 

behandling. 

• Retten til indsigelse 

• Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger). 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at 

Kjell Pedersen Entreprise A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med 

databeskyttelsesreglerne. 

 

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 
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Oplysning om indsigelsesret 

 

 

 

 

Indsigelser mod behandling efter artikel 6, stk. 1, litra e eller f. 

 

Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod Kjell Pedersen Entreprise 

A/S behandling af dine personoplysninger, hvor hjemlen for behandlingen er databeskyttelsesforordningens 

artikel 6, stk. 1, litra e, eller den såkaldte interesseafvejningsregel i samme forordnings artikel 6, stk. 1, litra f. En 

indsigelse vil betyde, Kjell Pedersen Entreprise A/S som dataansvarlige ikke længere må behandle 

personoplysningerne, medmindre Kjell Pedersen Entreprise A/S påviser vægtige legitime grunde til 

behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er 

nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

 

Indsigelse mod direkte markedsføring: 

 

Hvis Kjell Pedersen Entreprise A/S behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, 

har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan 

markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må Kjell 

Pedersen Entreprise A/S ikke længere behandle dine personoplysningerne til dette formål, og du vil derfor 

ikke modtage direkte markedsføring fra Kjell Pedersen Entreprise A/S. 

 

 

 

 

 


