
   

Persondatapolitik 
Når du benytter vores hjemmeside eller i øvrigt er i kontakt med os, behandler vi som dataansvarlig 

forskellige personoplysninger om dig. 

Denne persondatapolitik gælder for vores indsamling og behandling af personoplysninger i 

forbindelse med din brug at vores website: fisker.as, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, når du i 

øvrigt kontakter os, og når vi modtager oplysninger om dig fra tredjemand. 

 

1. Oplysninger vi får via vores hjemmeside eller når du på anden vis kontakter os. 

Når du kontakter os via vores hjemmeside eller ved andre henvendelser, eksempelvis via e-mail kan 

din henvendelse indeholder personoplysninger såsom navn og adresse, ansættelse og jobfunktion.  

Vi bruger blandt andet disse oplysninger til at kunne besvare din henvendelse. Samme informationer 

kan vi eventuelt anvende, når vi fakturerer den virksomhed, du repræsenterer. 

Vi registrerer de oplysninger, du giver os i vores CRM-system, så vi kan kontakte dig enten med 

oplysninger om og tilbud på vores produkter eller kontakte dig vedrørende vores løbende 

kundeforhold med den virksomhed, du repræsenterer. 

 

2. Oplysninger, når du tilmelder dig vores Nyhedsbrev 

Modtager du vores Nyhedsbrev har vi dit samtykke til at ligge inde med din e-mail adresse, dit navn, 

firma og jobfunktion. 

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan ske ved at du ringer eller mailer til os: 

+45 8793 8222 eller info@fisker.as 

 

3. Oplysninger via 3. mand 

Hvis vores oplysninger om dig er via tredjepart eksempelvis din arbejdsgiver eller en kollega, 

registrerer vi dit navn, telefonnummer, firma og jobfunktion i vores CRM system, eventuelt som et 

muligt kundeemne eller som nøgleperson i den virksomhed, du repræsenterer. 

 

4. Databeskyttelsesloven 

Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet ovenfor er forfølgelsen af vores legitime 

interesser. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel databeskyttelseslovens § 6 stk. 1, nr. 7 jf. persondata-

forordningens artikel 6 stk. 1, litra f. Det er en legitim interesse at kunne overholde vores kontraktlige 

forpligtelser og udøve god kundeservice, samt forfølge potentielle salgsleads. 

   

5. Dine rettigheder 

Du kan altid henvende dig til os og få oplyst, hvilke oplysninger vi har registret på dig. Er der 

ændringer til oplysninger ændrer vis disse, ønsker du dem slettet, slettes de.  
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