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KONTAKTOPLYSNINGER, HVIS DU VIL BENYTTE DINE RETTIGHEDER
Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os på
Fors A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk
fors@fors.dk
Tlf.nr. 7020 2066
Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en
måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens
kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan
svarfristen blive op til 3 måneder i alt.
Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

RET TIL INDSIGT
Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder
og frihedsrettigheder.

RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

RET TIL SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for
vores almindelige generelle sletning indtræffer.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.

Filnavn: Dine rettigheder.docx

Fors A/S, Holbæk

Fors A/S, Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Betonvej 12
4000 Roskilde

RET TIL AT TRANSMITTERE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)
Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en
kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.
Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi
behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format,
som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

INDSIGELSE
Du har ret til at gøre indsigelse imod Fors’ behandling af dine persondata, hvis
behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
eller litra f, herunder profilering.
Fors A/S må efter en indsigelse ikke længere behandle personoplysningerne,
medmindre Fors A/S påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud
for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er
nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf.
databeskyttelsesforordningens artikel 21.
Du har også ret til at gøre indsigelse imod Fors’ behandling af dine persondata, hvis
behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf.
databeskyttelsesforordningens artikel 21. Efter en indsigelse må Fors A/S ikke
længere behandle dine persondata til dette formål.

RET TIL INDSIGELSE IMOD PROFILERING
Du har som udgangspunkt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er
baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på
tilsvarende vis betydelig påvirker dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 22.

RET TIL AT TILBAGEKALDE SAMTYKKE
Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at
trække dit samtykke til Fors A/S’ behandling af dine persondata helt eller delvist
tilbage.
Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som
Fors A/S har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder
dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
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KLAGE
Såfremt du ønsker at klage over Fors A/S’ behandlingen af dine personoplysninger,
har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende
kontaktoplysninger:
Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk
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