
CWS 
Information i medfør af EU's Databeskyttelsesforordning (GDPR) art. 13, 14 og 21 
 
Til vores forretningsforbindelser 
I medfør af Databeskyttelsesforordningen art. 13 skal vi herved informere Dem om 
behandlingen af Deres data og i medfør af Databeskyttelsesforordningen art. 21 om 
Deres rettigheder som registreret person. 
 
Hvem er dataansvarlig og kontaktperson? 
CWS Danmark ApS. 
Att: Databeskyttelse 
Furvej 2 
8940 Randers sv. 
Tlf.: +45 86447022 
Mail: info@cws.dk 
 
Hvad er formålet med og lovgrundlaget for vores databehandling? 
Deres data bliver behandlet til brug for indgåelse og opfyldelse af en aftale. I henhold 
til Databeskyttelsesforordningen art. 6(1b) er behandlingen af Deres data nødvendig 
for indgåelse og opfyldelse af vores aftale med Dem. Desuden er behandlingen af 
Deres data nødvendig i henhold til Databeskyttelsesforordningen art. 6(1f) for 
beskyttelse af vores berettigede interesser som led i opfyldelsen af de gensidige 
forpligtelser under aftalen mellem os og Dem. Såfremt De har givet Deres tilladelse 
hertil, bliver Deres data også behandlet til brug for reklame- og 
markedsføringsformål. De kan når som helst trække Deres tilladelse til behandlingen 
til brug for reklame- og markedsføringsformål tilbage. 
 
Hvilke kategorier af data behandles af os? 
Vi behandler følgende kategorier af data: stamoplysninger (f.eks. navn og adresse), 
kontaktoplysninger (f.eks. telefonnummer og mailadresse) og aftaleoplysninger 
(f.eks. aftalens ikrafttrædelses- og ophørsdato). 
 
Hvem bliver Deres data overført til? 
Adgang til Deres data har de funktioner i vores virksomhed, der har behov for denne 
adgang for at opfylde vores forpligtelser. Hvor det er nødvendigt for vores opfyldelse 
af aftalen, vil vi overføre Deres data til tjenesteudbydere og partnere, der bistår os 
med at opfylde vores forpligtelser over for Dem, er blevet udvalgt og antaget af os og 
ligeledes er omfattede af databeskyttelsen. 
 
Bliver data overført til lande uden for EU eller internationale organisationer? 
Deres data vil som udgangspunkt ikke blive overført til lande uden for EU. 
Tjenesteudbydere uden for EU, der antages til udførelse af udliciteret 
databehandling, har er forpligtede til at opfylde EU's standarder for databeskyttelse. 



 
I hvilken periode vil vi opbevare Deres data? 
Efter udløbet af aftalen mellem os og Dem vil vi efter udløbet af en periode på tre år 
tage stilling til, om vi fortsat har behov for Deres data, og om lovkrav om lagring er til 
hinder for sletning af Deres data. 
 
Hvilke rettigheder har De med hensyn til databeskyttelse? 
De har følgende rettigheder i henhold til Databeskyttelsesforordningen art. 15 til 22 
under forudsætning af, at de nødvendige lovkrav er opfyldte: ret til oplysning, 
rettelse, sletning og begrænsning af behandling samt dataoverførsel. Endvidere har 
De i medfør af Databeskyttelsesforordningen art. 13(2b) jævnfør art. 21 ret til 
indsigelse mod databehandling i medfør af Databeskyttelsesforordningen art. 6(1f). 
Databeskyttelsesforordningen art. 77 giver Dem ret til at klage til tilsynsmyndigheden, 
såfremt De mener, at behandlingen af Deres personlige oplysninger er lovstridig. 
 
Oplysninger om Deres ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af Deres 
oplysninger som anført i Databeskyttelsesforordningen art. 21: 
De kan når som helst begrundet i Deres konkrete forhold gøre indsigelse mod 
behandlingen af Deres personlige oplysninger i medfør af 
Databeskyttelsesforordningen art. 6(1f) (databehandling byggende på hensynet til 
parternes interesser). Såfremt De gør indsigelse, vil vi ophøre med at behandle 
Deres personlige oplysninger, medmindre vi kan godtgøre berettigede begrundelser 
for databehandlingen, der vejer tungere end Deres interesser, eller databehandlingen 
er nødvendig for at opfylde vores lovmæssige forpligtelser eller for at forsvare os 
mod sagsanlæg. 
De kan når som helst gøre indsigelse mod behandlingen af Deres personlige 
oplysninger til reklameformål. Såfremt De gør indsigelse, vil vi ophøre med at 
behandle Deres personlige oplysninger til reklameformål. 
Der er ingen formkrav til indsigelsen, der kan fremsendes per mail til denne adresse: 
info@cws.dk. 


