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Persondatapolitik for CPK Gruppen 
1. Der skal gives samtykke 
Virksomheder må ikke behandle personlige data om en enkeltperson, medmindre 
personen frivilligt har informeret og entydigt samtykke herom enten i en erklæring 
eller ved en klart bekræftende handling. 

2. Retten til adgang 
Dette betyder, at personer har ret til at få adgang til deres personlige data og 
efterfølgende til at få at vide, hvordan virksomheden bruger deres data. Virksomheden 
skal udlevere en kopi af de personlige data, gratis og i elektronisk form, hvis en person 
beder om det. 

3. Retten til at blive glemt 
Hvis en person ikke længere er kunde, eller hvis han/hun tilbagetrækker sit samtykke 
til, at virksomheden må bruge de personlige data, har personen ret til at få sine data 
slettet. 

4. Retten til dataoverførsel 
En person har ret til at få overført sine data fra en serviceudbyder til en anden. Dette 
skal ske i et almindeligt brugt og maskinlæsbart format. 

5. Retten til at blive informeret 
Dette gælder enhver form for indsamling af data, som foretages af virksomheder, og 
personerne skal informeres, før indsamling af data sker. Personerne skal aktivt 
tilvælge (opt-in), at deres data må indsamles, og samtykke skal gives frivilligt og må 
ikke være underforstået. 

6. Retten til at få oplysninger tilrettet 
Dette sikrer, at personer kan få deres data opdateret, hvis den er forældet, 
utilstrækkelig eller forkert. 

7. Retten til at begrænse behandling 
Personer kan frabede sig, at deres data anvendes til databehandling. Data må fortsat 
gerne opbevares, men ikke anvendes. 
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8. Retten til at gøre indsigelse 
Dette inkluderer retten til at få stoppet brugen af data til markedsføringsformål. Der er 
ingen undtagelser til denne regel, og al brug af personens data skal stoppe, så snart en 
indsigelse modtages. Der skal informeres tydeligt om denne rettighed, når 
kommunikationen med en person indledes. 

9. Modtagelse, behandling og brug af personoplysninger, ansøgninger. 
Der gemmes kun persondata, hvis du giver os dem frivilligt, fx. som led i en 
registrering, en ansøgning eller indgåelse af kontrakt. Dette gælder ved 
indsendelse på mail tilhørende CPK Gruppen ApS. Du vil blive informeret i de 
respektive indtastnings-og kontaktformularer om formålet med indsamlingen af 
de specifikke data. Vi bruger dine data, som du giver os frivilligt til kontakt for 
ansættelse internt blandt vores medarbejdere. Vi kan forsikre dig om, at vi ikke 
videregiver dine personlige oplysninger til tredjemand, medmindre vi er juridisk 
forpligtiget, eller du har givet os dit samtykke hertil. 
 
10. Retten til at blive underrettet 
Hvis der er sket et brud på datasikkerheden, som kan kompromittere en persons 
personlige data, har personen ret til at blive underrettet indenfor 72 timer efter, at 
bruddet er blevet opdaget. 

GDPR er EU’s måde at give enkeltpersoner, kundeemner, kunder, leverandører og 
ansatte mere kontrol over deres personlige data, og mindre magt til de organisationer, 
som indsamler og bruger denne type data kommercielt. Dette er ikke et forsøg på at 
stoppe eller besværliggøre handel, men har til hensigt at gøre det mere transparent, 
hvordan personlige data opbevares og anvendes.  
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          Nikolaj Nilsson                                                                                              Ansvarlig Per Skjold 
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