TILLADELSE TIL PERSONLIG DATAHÅNDTERING

Hos Adria Danmark værner vi om dine data og datasikkerheden. Vi passer godt på dine data og bruger dem
til at håndtere de services du har anmodet om hos og til at informere om Adria produkter, tjenester, tilbud
og konkurrencer som offentliggøres løbende.
Vi kan også videresende dine oplysninger til produktionsselskabet bag dit produkt ADRIA MOBIL, Straška
cesta 50, Novo Mesto, Slovenien, så de kan kontakte dig med detaljer om Adria produkter, tjenester, tilbud
og konkurrencer.
Hvis du ønsker at give os samtykke i at modtage kontakt ved disse formål, bedes du udfylde nedenstående
formular og markere, hvordan du ønsker at blive kontaktet.
Hvis du giver disse oplysninger, vil den blive brugt til at informere dig direkte om fordele, aktiviteter,
tjenester og arrangementer (ikke via sms)

Angiv, om du accepterer behandlingen af dine personlige data til følgende formål:
TIL MODTAGELSE AF SPECIFIK INFORMATION Brugeren giver samtykke til, at hans data - som personen har
indtastet i samtykkeformularen og købsoplysningerne - kan benyttes med henblik på at udarbejde tilpasset
information.
I forbindelse med udarbejdelsen af tilpasset information udfører virksomheden segmentering ud fra de
ovenfor definerede data og oplysningerne om de af brugeren besøgte hjemmesider (hvis personen
accepterede dette, når han besøgte hjemmesiden) og giver oplysninger om kommunikationen kanaler som
specificeret af den enkelte nedenfor.
Med henblik på at udarbejde tilpasset information anvendes alle ovennævnte data; de lagres fra det øjeblik
dataopsamlingen starter indtil udløbet af de lovmæssige frister for opbevaring af disse data. Dataene
ophører med at blive behandlet i tilfælde af tilbagekaldelse af samtykke.
MARKEDSFORSKNING (fx tilfredshedsundersøgelse). Personen er enig i, at hans personoplysninger fra
samtykkeformularen og oplysningerne om hans indkøbsvaner kan bruges til at gennemføre
markedsundersøgelser. Dataene kan behandles, indtil samtykket er trukket tilbage. Undersøgelserne må
foretages via nedenstående kanaler:

Adria Danmarks controller sikrer, at dine personoplysninger behandles alene til det formål, som du har
givet dig udtrykkeligt samtykke til.
Dit samtykke til overførsel af personoplysninger er frivilligt, og dette samtykke kan trækkes tilbage på
samme måde som det blev givet til enhver tid.
Hvis du ikke afslører personlige oplysninger, eller hvis dit samtykke er trukket tilbage, vil kontrolløren ikke
kunne opnå det formål, som disse oplysninger er indsamlet for.
Desuden har du ret til at få adgang til dataene, retten til at rette dataene, retten til at slette dataene
("retten til at blive glemt"), retten til at begrænse behandlingen af dataene, retten til at gøre indsigelse
mod data og retten til at overføre data. For at udøve de angivne rettigheder eller at afgive en klage, kontakt
venligst Adria Danmark, +45 75 51 96 00 eller mail@adria.dk.
Databeskyttelsesansvarlig i virksomheden Adria Danmark er Per Højgaard.
Hvis du mener at behandlingen af personoplysninger er i strid med bestemmelserne om beskyttelse af
personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til informationskommissæren.

Dataene gemmes indtil din tilbagetrækning eller så længe det er nødvendigt for at nå de formål, som
dataene indsamles for; Efter udløbet af fristen slettes disse data, destrueres, blokeres eller
depersonaliseres (anonymiseret).
Controller, Adria forhandleren, Adria Danmark og ADRIA MOBIL, Straška cesta 50, Novo Mesto, Slovenien,
forpligter sig til at behandle og beskytte dataene i overensstemmelse med lov om beskyttelse af
personoplysninger og bestemmelserne i forordning (EF) nr. EU) 2016/679 af Europa-Parlamentet og Rådet.

Dato: 30. 11. 2018

TILBAGETRÆKNING AF SAMTYKKEFORMULAR
FULDE NAVN
ADRESSE (permanent eller midlertidig)
BY
TELEFON *
EMAIL *

Dateret
tilbagekalder jeg hermed mit samtykke til behandling af mine
personoplysninger med hensyn til nedenstående formål.

1. AFSTENDELSE AF SPECIFIK INFORMATION
2. MARKEDSUNDERSØGELSE

Underskrift:

___ JEG TILBAGETRÆKKER MIT SAMTYKKE
___ JEG TILBAGETRÆKKER MIT SAMTYKKE

