
Beskyttelse af personoplysninger betragtes som et vigtigt anlig-
gende i Weishaupt-koncernen.  
 
Med de nedennævnte informationer vil vi gerne give et overblik over 
vores behandling af personoplysninger om dig som samarbejds-
partner til os samt dine rettigheder i henhold til den generelle EU-
forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679. Hvilke oplysninger, 
der behandles og på hvilken måde, afhænger overordnet af det an-
modede eller det aftalte omfang af varer og ydelser.  
Derfor vil alle aspekter i dette dokument ikke nødvendigvis være 
gældende for dig. Hvem er ansvarlig for databehandlingen, og 
hvem skal du henvende dig til? Det kan du læse om i det føl-
gende. 
 
Den dataansvarlige er:  
Max Weishaupt A/S, Erhvervsvej 10, 2600  Glostrup 
 
Kontaktoplysninger om databeskyttelsesrådgiver: 
Du kan komme i kontakt med vores databeskyttelsesrådgiver ved 
at skrive til e-mailadressen:  
datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
eller per post ved at skrive til:  
Max Weishaupt A/S, Erhvervsvej 10, 2600  Glostrup 
Att. Databeskyttelsesrådgiveren. 
 
 
1.   Hvilken type personoplysninger behandles af  

Weishaupt-koncernen? 
       Vi behandler personoplysninger, som vi modtager fra vores 

kunder eller andre registrerede personer i forbindelse med 
forretningsforholdet. Derudover behandler vi – i det omfang 
det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige ydelser – 
personoplysninger, som vi på legalt vis får kendskab til via 
offentligt tilgængelige kilder (f.eks. medier eller internet) eller 
via andre virksomheder, aftalepartnere eller fra tredjepart 
(f.eks. et kreditoplysningsbureau). 

 
       Følgende personoplysninger er relevante: 
       –   Fornavn og efternavn. 
       –   Adresse, e-mailadresse, telefonnummer og evt. faxnum-

mer. 
       –   Identifikationsoplysninger.  
       –   Kontooplysninger om nødvendigt (f.eks. ved en bank- 

overførsel). 
 
       Derudover behandles alle oplysninger, som er nødvendige 

for opfyldelsen af vores kontrakt med dig. 
 
 
2.   Formål og retsgrundlag for databehandlingen 
       Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med 

bestemmelserne i den generelle EU-forordning om databe-
skyttelse (EU) 2016/679 og Databeskyttelsesloven (LOV nr. 
502 af 23/05/2018) 

 
      a)  For opfyldelse af kontraktlige forpligtelser  

jf. artikel 6, stykke 1, litra b i den generelle  
EU-forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 

            Formålet med databehandlingen opstår først og frem-
mest i forhold til varen og/eller den pågældende service- 
ydelse. Indsamlingen af dine personoplysninger sker  
hovedsageligt med følgende formål: 

            –   For at opfylde vores kontraktlige forpligtelser. 
            –   For at udføre vores forpligtelser vedrørende foranstalt-

ninger der træffes forud for indgåelse af kontrakten. 
            –   For at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. kon-

trol af EU´s sanktionslister). 
            –   For at kunne identificere dig som kunde. 
            –   For at kunne fakturere og om nødvendigt at kunne 

rykke ved manglende betaling. 
            –   For at kunne gøre eventuelle krav gældende mod dig.

      b)  I forbindelse med interesseafvejning  
jf. artikel 6, stykke 1, litra f i den generelle  
EU-forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 

            Ud over at behandle dine personoplysninger i det omfang 
det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige forplig-
telser, behandler vi dine personoplysninger for at vare- 
tage vores eller tredjeparts legitime interesse: 

            –   I forbindelse med salgsstyring og videreudvikling af 
serviceydelser og produkter. 

            –   For at gøre et retligt krav gældende og som forsvar 
ved retstvister. 

            –   Forholdsregler til beskyttelse af bygninger og anlæg. 
            –   Organisatoriske processer inden for Max Weishaupt-

koncernen. 
 
      c) På grund af dit samtykke jf. artikel 6, stykke 1, litra a i 

den generelle EU-forordning om databeskyttelse 
(EU) 2016/679 

            I det omfang du udtrykkeligt har givet os dit samtykke til, 
at vi må behandle dine personoplysninger til bestemte 
formål (f.eks. spørgeundersøgelser, vurderinger, invitatio-
ner til arrangementer, fremstilling og offentliggørelse af 
fotos, reklamekampagner, etc.), har vi på basis af dette 
samtykke ret til at behandle dine oplysninger. Et tidligere 
afgivet samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage, hvad 
angår den fremtidige behandling. Dette gælder også 
samtykker, som er givet os, inden den generelle EU-for-
ordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 trådte i kraft, 
dvs. inden den 25. maj 2018. Tilbagetrækningen af et 
samtykke gælder kun for fremtiden og berører ikke lovlig-
heden af den behandling, der er baseret på samtykke 
inden tilbagetrækningen. 

            Du kan til enhver tid tilbagetrække et samtykke ved at 
skrive til følgende e-mail-adresse:  
datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 

 
      d) På grund af en juridisk forpligtelse  

jf. artikel 6, stykke 1, litra c i den generelle  
EU-forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 

            (F.eks. kontrol af de europæiske sanktionslister i forbin-
delse med eksportkontroltest). 

 
 
3.    Hvem får adgang til dine personoplysninger? 
       Inden for Weishaupt-koncernen er det udelukkende de  

personer, som har behov for dataene for at kunne opfylde 
vores kontraktlige og juridiske forpligtelser, som får adgang 
til dine personoplysninger. Derudover kan udbydere af  
tjenesteydelser, som vi samarbejder med, få adgang til op-
lysningerne til opfyldelse af ovennævnte forpligtelser. Dette 
er bl.a. virksomheder inden for følgende brancher:  
IT-ydelser, logistik, trykkerivirksomhed, telekommunikation, 
rådgivning, banker, forsikringsselskaber, revisorer og myn-
digheder. 

       Når tredjepart får adgang til dine personoplysninger, vil 
Weishaupt iværksætte de tekniske og organisatoriske for-
anstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at dine person- 
oplysninger kun anvendes i det omfang, det er nødvendigt. 
Generelt må Weishaupt udelukkende videregive informatio-
ner om sine kunder, hvis lovgivningen kræver det, kunden 
udtrykkeligt har givet sit samtykke hertil, eller hvis det er  
nødvendigt for at opfylde udestående kontraktlige ydelser. 

       Fordi Weishaupt er en global virksomhed, kan det fore-
komme, at de personoplysninger, som vi registrerer, bliver 
behandlet af Weishaupt-selskaber andre steder i verden,  
såfremt disse har en legitim interesse jf. artikel 6, stykke 1, 
litra f i den generelle EU-forordning om databeskyttelse  
(EU) 2016/679.  
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4.   Bliver oplysningerne overført til lande uden for EU? 
       Personoplysninger kan overføres til selskaber i lande uden 

for den Europæiske Union (såkaldte tredjelande) i det om-
fang: 

       –   Det er nødvendigt for at gennemføre din ordre (f.eks.  
anmodninger om overførsel af pengebeløb), 

       –   Det er lovpligtigt (f.eks. skatteretlig registreringspligt), 
eller 

       –   Du har givet os dit samtykke hertil. 
 
       Såfremt der overføres personoplysninger til tredjelande, vil 

vi, eller den, vi har overdraget sagsbehandlingen til, over-
holde de gældende regler i artikel 44 i den generelle EU- 
forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 for at sikre,  
at den grad af beskyttelse, som den registrerede garanteres 
i medfør af denne forordning, ikke undermineres. 

 
 
5.   Hvor længe gemmes dine personoplysninger? 
       Vi behandler og gemmer dine personoplysninger, så længe 

det er nødvendigt for at kunne opfylde vores lovbestemte og 
kontraktlige forpligtelser, eller som vi iht. lovgivningen skal 
gemme oplysningerne. 

 
 
6.   Dine rettigheder som registreret person 
       Enhver registreret person har jf. artikel 15 i den generelle 

EU-forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 ret til at 
få indsigt i og jf. artikel 16 i (EU) 2016/679 ret til berigti-
gelse af de personoplysninger, der er indsamlet om vedkom-
mende. Du kan som registreret person ligeledes forlange at 
få berigtiget eller suppleret personoplysninger, som vi har 
gemt om dig. 

 
       Du har ret til at få slettet oplysninger jf. artikel 17 i den  

generelle EU-forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679. 
Du kan forlange at få slettet personoplysninger, som vi har 
gemt om dig, såfremt behandlingen af oplysningerne ikke er 
nødvendige for at udøve retten til ytrings- og informations- 
frihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til 
samfundsinteresser, eller for at et retskrav kan fastlægges, 
gøres gældende eller forsvares. 

 
       Du har ret til at få begrænset behandlingen jf. artikel 18 i 

(EU) 2016/679. Du kan forlange, at behandlingen af dine 
personoplysninger begrænses, såfremt du ikke finder  
oplysningerne korrekte, og indtil vi har fastslået, om de er, 
eller hvis behandlingen er ulovlig, men du har modsat dig at 
få slettet oplysningerne. 

 
       Du har ret til at gøre indsigelser jf. artikel 21 i den generelle 

EU-forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679. 
 
       Du har ret til dataportabilitet jf. artikel 20 i (EU) 2016/679. 

Du kan som registreret forlange, at Weishaupt udleverer de 
personoplysninger, som du har givet os adgang til, i et struk-
tureret format.  

 
       Vedrørende den registreres ret til indsigt og at få slettet op-

lysninger gælder begrænsningerne jf. den generelle EU-for-
ordning om databeskyttelse (EU) 2016/679.  

 
       Derudover har du ret til at indgive en klage til den kompe-

tente datatilsynsmyndighed for Max Weishaupt A/S jf.  
artikel 77 i den generelle EU-forordning om databeskyttelse 
(EU) 2016/679 og § 39 i Databeskyttelsesloven (LOV nr. 
502 af 23/05/2018). Du kan rette en klage til den kompe-
tente datatilsynsmyndighed, som repræsenterer os, f.eks. 
hvis du er af den opfattelse, at vores behandling af dine  
personoplysninger er ulovlig. 

       Vores kompetente datatilsynsmyndighed er:  
       Datatilsynet 
       Carl Jacobsens Vej 35 
       2500 Valby  
 
       E-mail: dt@datatilsynet.dk 
 
 
      Kontaktpunkt:  
       Max Weishaupt A/S 
       Erhvervsvej 10 
       2600  Glostrup 
        
       E-mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
 
 
7.    Er du forpligtet til at stille oplysninger til rådighed? 
       I relation til forretningsforholdet mellem dig og Weishaupt er 

du forpligtet til at stille de personoplysninger til rådighed, 
som er nødvendige for os for at kunne indlede, gennemføre 
og afslutte vores handel med dig og for at kunne opfylde 
vores kontraktlige forpligtelser i forbindelse hermed eller til 
den lovpligtige indsamling af personoplysninger. Uden disse 
oplysninger vil vi som hovedregel ikke være i stand til at 
indgå en ordre med dig, at udføre den eller at afslutte  
ordren.  

 
 
8.   Kontakt 
       Har du forslag til eller ønsker at klage over behandlingen af 

dine personoplysninger, anbefaler vi, at du henvender dig til 
vores databeskyttelsesrådgiver: 

 
       Databeskyttelsesrådgiver 
       Max Weishaupt A/S 
       Erhvervsvej 10 
       2600  Glostrup  
       eller  
       via e-mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udgave: Januar 2021                                                                    
Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi
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