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PoliCk om databeskyFelse 
Datema, det vil sige Datema AB, Datema Mobility AB, Datema Retail SoluCons AB, Datema 
ERP IntegraCon AB, Datema Danmark A/S og Datema Norge AS, værner om beskyFelsen af 
persondata, og vi lægger stor vægt på at beskyFe dine integritet. For os hos Datema er det 
vigCgt at være åbne om, hvordan vi behandler dine persondata, og at vi giver dig informaCon 
på en sådan måde, at du forstår, hvordan vi behandler dine persondata. Vores målsætning er, 
at du skal føle dig tryg, når du afgiver dine persondata Cl os hos Datema. Al behandling af 
persondata sker ud fra bestemmelserne i de svenske og europæiske lovgivninger om 
databeskyFelse. 

I denne poliCk om databeskyFelse giver vi dig informaCon om, hvordan vi behandler 
oplysninger om dig som kontaktperson for en virksomhed, for at kunne yde dig den bedste 
service og overholde vores aWale med den virksomhed, du repræsenterer. Vi bruger kun den 
informaCon om dig, der er nødvendigt for at leFe kontakten mellem virksomheden og Datema 
på en måde, som sædvanligvis anvendes ved denne type af forretningsforbindelser. Normalt 
kan vi lagre informaCon om dit navn og dine kontaktoplysninger, såsom e-mailadresse og 
telefonnummer osv. Vi vil sleFe informaConen om dig, når der ikke længere er brug for den. 

Vi på Datema har løbende ruCner, som sikrer, at vi ikke lagrer unødige oplysninger om dig, og 
vi minimerer lagringsCden i så vid udstrækning, at det er muligt. Til staCsCk kan visse data 
blive bevaret, men det gøres da helt anonymiseret. 

Vi er forpligtede Cl på din anmodning at give dig informaCon om, hvilke oplysninger vi har 
om dig, og hvordan vi bruger den. Du har alCd ret Cl at anmode om, at vi reFer forkerte 
oplysninger eller sleFer data, som ikke er nødvendige. Du kan også afvise at få informaCon 
såsom markedsføring via e-mail osv. 

Datema arbejder løbende med databeskyFelsesspørgsmål, og vi kan derfor skulle opdatere 
denne poliCk. Du finder den seneste version af poliCkken om databeskyFelse på 
www.datema.se/integritetspolicy eller på www.datemaretail.com/integritypolicy. 

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi anvender dine personoplysninger, er du velkommen Cl 
at kontakte os på GDPR@datema.se 

Ansvar for dine persondata 

Datema AB, Solna Strandväg 98, 171 54 Solna, organisaConsnummer 556175-8482, er 
dataansvarlig for de persondata, som indhentes og behandles af selskabet i Datema-
koncernen. 

Hvis du afgiver oplysninger Cl nogen af vores samarbejdspartnere (fx ved at klikke på et link Cl 
en af vores samarbejdspartnere, som står på vores websider), har vores samarbejdspartner 
ansvaret for dine persondata. 

http://www.datema.se/integritetspolicy
http://www.datemaretail.com/integritypolicy
mailto:GDPR@datema.se
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Hvilke persondata behandles, 5l hvilke formål, hvad er det lovlige retsgrundlag, og hvor 
længe gemmes oplysningerne? 

Registrering af kontaktpersoner i kunderegisteret 
Datema sælger ikke produkter eller tjenester direkte Cl privatpersoner, men udelukkende Cl 
andre virksomheder, organisaConer og selvstændige erhvervsdrivende. Når virksomheder 
eller organisaConer køber en tjeneste eller vare af os, behandler vi navn og 
kontaktoplysninger på den, som repræsenterer selskabet/organisaConen, Cl administraCon af 
opgaven. Denne behandling er baseret på en interesseafvejning af Datemas bere`gede 
interesse i at overholde aWalen med den virksomhed, som kontaktpersonen repræsenterer. 
Hvis du er en selvstændig erhvervsdrivende, er det lovlige retsgrundlag for behandlingen at 
overholde vores forpligtelser som følge af aWalen.  De oplysninger, som behandles, er navn, 
adresse, telefonnummer og e-mailadresser Cl arbejdspladsen samt eventuelle oplysninger om 
afdelingsClhørsforhold og sClling. Hvis du er en selvstændig erhvervsdrivende, behandles også 
oplysninger om dit personnummer baseret på det lovlige retsgrundlag med henblik på en 
sikker idenCficering. Personoplysningerne gemmes i en periode på tolv (12) måneder eWer 
aWalens ophør. 

Under aWaleforholdet og i en periode på tolv (12) måneder, eWer at opgaven fuldført, kan 
Datema behandle navn og kontaktoplysninger for ordregiverens repræsentant med henblik på 
fremsClling af staCsCk på overordnet niveau, fx Cl at vurdere kundeClfredsheden. StaCsCkken 
kan gemmes i længere Cd, men vil da blive anonymiseret og vil altså ikke kunne ClknyFes 
ordregiverens repræsentant personligt, hvorfor oplysningerne ikke er personoplysninger. 

Direkte markedsføring 

Med det formål at sClle eksisterende og potenCelle kunder direkte markedsføring Cl rådighed 
om Datemas produkter og tjenester kan Datemas behandle navn og kontaktoplysninger Cl 
virksomhedens kontaktpersoner i vores CRM-system. Denne behandling er baseret på en 
interesseafvejning for at Clgodese Datemas bere`gede interesse i at kunne informere 
eksisterende og potenCelle kunder om Datemas produkter og tjenester. Datema kan afgive 
informaCon og Clbud Cl ordregiveren og dennes repræsentant via telefon, brev, e-mail, sms 
og andre lignende kontaktmåder for elektronisk kommunikaCon. 
Tilsvarende informaCon kan sendes Cl dig, som er kontaktperson for virksomheder, som 
endnu ikke er kunder hos os, men som vi tror vil være interesseret i vores produkter og 
tjenester. 

I de Clfælde, hvor der foreligger en konsulentaWale mellem den registrerede arbejdsgiver og 
Datema, vil behandlingen af oplysninger ske under aWaleforholdet og for en periode på tolv 
(12) måneder, eWer at aWaleforholdet er ophørt. DereWer vil oplysningerne blive sleFet, 
hvis der ikke indhentes et samtykke. 

Hvis den registrerede har givet sit samtykke Cl behandlingen af persondata, vil behandlingen foregå, 
indCl samtykket trækkes Clbage. 

I de øvrige Clfælde vil persondataene blive sleFet eWer seks (6) måneder. 

Den registrerede har når som helst ret Cl at melde, at vedkommende ikke ønsker denne type af 
informaCon. 
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Gennemførelse af markedsakCvitet 

Hvis den registrerede har Clmeldt sig en akCvitet, som Datema har inviteret Cl, vil Datema 
behandler persondata i den udstrækning, det kræves for at gennemføre akCviteten. Det 
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indebærer, at Datema behandler kontaktoplysninger med det formål at kunne sende en 
indkaldelse, deltagerliste samt materialer inden og eWer akCviteten. Det lovlige retsgrundlag 
for denne behandling er en interesseafvejning baseret på Datemas legiCme interesse i at 
administrere og arrangere akCviteter. Ved deltagelse i markedsakCviteter kan oplysninger om 
specialkost eller specielle behov på grund af for eksempel handicap skulle behandles. Det 
lovlige retsgrundlag for denne behandling er samtykke. 

EWer at akCviteten er blevet gennemført, kan Datema skulle følge op på akCviteten og målreFe 
salgsfremmende foranstaltninger i forbindelse med denne. Det lovlige retsgrundlag for den 
sidstnævnte behandling er en interesseafvejning for at Clgodese Datemas bere`gede 
interesse i at kunne målreFe Clbud om Datemas varer og tjenester Cl deltagerne. 
Deltagerlisten gemmes Cl administraCon og opfølgning i en periode på højest tre (3) måneder. 

Deltagerlisten kan også eventuelt anvendes som bilag i Datemas bogføring af eventuel 
repræsentaCon. Da lagres listen i syv (7) år. Det lovlige retsgrundlag er en retslig forpligtelse i 
form af bogføringskrav og skaFeretslige love. 

IdenCficering af besøgende – cookies og logger 

Datema bruger cookies Cl flere formål, hvilket fremgår af vores cookiepoliCk. I visse Clfælde 
behandles informaCon, som kan være persondata. Denne behandling er baseret på enten det 
retslige grundlag nemlig samtykke eller en interesseafvejning agængigt af, hvad som fremgår 
i vores cookiepoliCk. Samtykket bruges i de Clfælde, hvor formålet med brugen af cookies er 
markedsføring eller analyse af brugen af vores hjemmesider. Interesseafvejning er et retsligt 
grundlag med henblik på at huske brugerens valg og Clbyde grundlæggende funkConalitet på 
hjemmesiden. I de Clfælde, hvor det drejer sig om en interesseafvejning, er det for at 
Clgodese Datemas bere`gede interesse i at kunne Clbyde den funkConalitet på 
hjemmesiden, som en bruger har eWerspurgt. 

Fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav 

Datema vil arkivere sin opgavedokumentaCon, inklusive samtlige persondata, som behandles 
inden for rammerne af opgaven i henhold Cl en interesseafvejning for at Clgodese Datemas 
interesse i at dokumentere opgaven. Ved en eventuel skadesag kan de arkiverede persondata 
blive behandlet for at kunne fastlægge eller gøre et retskrav gældende eller forsvare Datema 
imod et sådant. Det lovlige retsgrundlag for denne behandling er en interesseafvejning 
baseret på Datemas legiCme interesse for at kunne håndtere sådanne krav. Hvis følsomme 
personoplysninger (såsom oplysninger om helbred) skulle behandles, bygger behandlingen 
på, at den er nødvendig for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav. 
Personoplysningerne bliver arkiveret i en periode på elleve (11) år. DereWer sleFes 
oplysningerne. 

Skal du s5lle personoplysninger 5l rådighed for os? 

Visse personoplysninger skal vi behandle for at kunne indgå og gennemføre aWaler om at sClle 
vores produkter og/eller tjenester Cl rådighed, og for at vi skal kunne overholde krav i 
lovgivningen eller andre bestemmelser. Disse personoplysninger skal du derfor sClle Cl 
rådighed for os. 

https://www.datema.se/integritetspolicy/
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Hvis du ikke afgiver sådanne persondata, vil den virksomhed, du repræsenterer, ikke kunne 
være kunde hos os. Ud over kontaktoplysninger i forbindelse med indgåelse af en aWale, 
sCller du de oplysninger, som fremgår ovenfor, Cl rådighed, hvor det lovlige retsgrundlag 
angives som en "retslig forpligtelse". 

Hvorfra henter vi oplysningerne? 

Navn og kontaktoplysninger om de registrerede indsamles dels fra den registrerede selv 
og dennes arbejdsgiver og dels fra eksterne adresseregistre Cl udsendelse Cl 
virksomheder. 

Overføring og videregivelse af persondata 

Datema består af flere forskellige juridiske enheder, hvor produkter og tjenester kan 
leveres i samarbejde mellem enhederne. For at kunne Clbyde så god kundeservice som 
muligt kan persondata deles med andre enheder inden for Datema-koncernen. 

Vi sælger ikke dine persondata Cl tredjepart. Vi kan dog dele oplysninger om dig som 
kontaktperson for virksomheden for at kunne håndtere og drive vores virksomhed og for 
eksempel levere de tjenester/varer, som virksomheden har besClt, sClle service Cl rådighed 
eller arrangere events. I de Clfælde, hvor modtageren er en databehandler, har vi indgået en 
databehandleraWale, som sikrer, at der er sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskyFe 
dine oplysninger. 

I forekommende Clfælde, hvor Datema benyFer tjeneste- og systemleverandører af IT, som 
behandler persondata på vegne af Datema, må disse leverandører kun behandle persondata 
ifølge Datemas udtrykkelige instrukConer. De er også forpligtede Cl at træffe tekniske og 
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger Cl at beskyFe oplysningerne. Også banker og 
leverandører af betalingstjenester kan blive underreFet om persondata i forbindelse med køb 
og betaling af vores produkter og tjenester. 

Datema kan i forekommende Clfælde også videregive oplysninger Cl andre modtagere end 
dem, som er blevet angivet ovenfor, for at overholde love og forskriWer, pålæg fra 
myndigheder og domstole samt for at Clgodese Datemas bere`gede interesse i at 
fastlægge, gøre gældende og forsvare retskrav. 

Behandling af persondata uden for EU/EØS 

Vi stræber alCd eWer at behandle dine persondata inden for EU/EØS. I visse situaConer kan 
oplysninger dog overføres Cl og behandles i lande uden for EU/EØS af tredjepart. Hvis 
persondataene behandles uden for EU/EØS, foreligger enten en beslutning fra Kommissionen 
om, at pågældende tredjeland sikrer et Clsvarende beskyFelsesniveau eller passende 
beskyFelsesforanstaltninger i form af standardaWaleklausuler, bindende virksomhedsinterne 
regler eller Privacy Shield, som sikrer, at dine re`gheder beskyFes. 
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Hvis du vil have en kopi af de beskyFelsesforanstaltninger, som vi har foretaget, eller 
informaCon om, hvor disse er blevet gjort Clgængelige, kan du få det ved at kontakte os via 
kontaktoplysningerne, som angives i slutningen af denne poliCk om databeskyFelse. 
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BeskyEelsen af dine persondata 

Vores målsætning er at værne om beskyFelsen af den personlige integritet og træffe alle 
de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som kræves for at beskyFe persondata 
samt sikre, at behandlingerne sker i henhold Cl den gældende lovgivning. 

Ingen teknologisystemer er dog helt beskyFet imod indtrængen. Datema har truffet alle 
rimelige tekniske sikkerhedsforanstaltninger, som kræves, for at beskyFe persondataene mod 
uClbørlig adgang, forandring og forstyrrelse. 

Hos Datema behandles kun de oplysninger, som er nødvendige, og behandlingen sker kun af 
de personer, som har brug for adgang Cl oplysningerne for at kunne udføre deres 
arbejdsopgaver og for at kunne yde den bedste service Cl vores kunder. 

Den registreredes reGgheder 

Vi hos Datema vil alCd være gennemsigCge med, hvordan vi behandler dine oplysninger. Hvis 
du ønsker at få indblik i behandlingen af dine persondata, har du ret Cl at anmode om at få 
adgang Cl dine oplysninger via et uddrag af registerdata. Hvis vi modtager en anmodning fra 
dig, kan vi anmode om supplerende oplysninger for at sikre, at vi videregiver oplysningerne Cl 
den reFe person. En anmodning om uddrag af registerdata skal foregå skriWligt og være 
underskrevet af dig. 

Du har desuden alCd ret Cl skriWligt at anmode om, at dine persondata bliver reFet, hvis du 
mener, at en oplysning om dig er forkert eller misvisende. 

Du har under visse beCngelser ret Cl at anmode om sletning af dine persondata. 
Sådanne beCngelser foreligger, hvis persondataene fx ikke længere er nødvendige Cl 
de formål, som de er blevet indsamlet eller behandlet Cl, eller hvis du Clbagetrækker 
dit samtykke, som behandlingen er baseret på, og der ikke findes nogen andet retsligt 
grundlag for behandlingen. 

Du har endvidere ret Cl at anmode om, at Datema begrænser behandlingen af dine 
persondata. Sådanne beCngelser foreligger, hvis du fx bestrider oplysningernes 
korrekthed, eller hvis behandlingen er ulovlig, og du modsæFer dig, at 
persondataene sleFes og i stedet anmoder om en begrænsning af oplysningernes 
anvendelse. 

Du har i visse Clfælde ret Cl at få udleveret dine persondata i et struktureret, almindeligt 
brugt og maskinlæsbart format fra Datema. Du har også ret at få dine persondata overført Cl 
en anden virksomhed, når det er teknisk muligt (”dataportabilitet”). ReFen Cl dataportabilitet 
gælder for persondata, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt brugt og 
maskinlæsbart format, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller på en aWale, og 
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behandlingen sker automaCseret. 
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Du har også ret Cl når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, som er 
baseret på en interesseafvejning. I visse Clfælde har du dog ikke ret Cl at gøre indsigelse 
mod en behandling, som er baseret på en interesseafvejning (fx, fordi vi skal gemme dine 
persondata). Det er Clfældet, hvis vi kan fremlægge tvingende, legiCme årsager Cl 
behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, re`gheder og friheder, eller hvis det 
sker Cl fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav. 

Du har ret Cl når som helst at anmode om at blive frameldt fra 
forskellige typer af direkte markedsføringsbreve. 

Klager og 5lsynsmyndighed 

Hvis du mener, at vi har behandlet dine persondata på en forkert måde, kan du alCd 
henvende dig Cl os hos Datema. DataClsynet er ansvarlig for Clsyn i henhold Cl loven om 
databeskyFelse, og du kan også henvende dig der. 

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi anvender dine personoplysninger, er du velkommen Cl 

at kontakte os på: GDPR@datema.se. 

Ændringer i poli5kken om databeskyEelse 

Datema forbeholder sig ret Cl når som helst at opdatere eller ændre denne poliCk, og du bør 
regelmæssigt besøge denne webside for at blive underreFet om den seneste version. Ved 
væsentlige ændringer meddeler vi det. 

Senest opdateret: 04.05.2020
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