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Denne persondatapolitik er gældende for alle selskaber i DESIGN PROFESSIONEL 
  
DESIGN PROFESSIONEL tager brugerens privatliv og sikkerhed i forbindelse med dine 
personlige oplysninger meget seriøst. Det afgørende for DESIGN PROFESSIONEL er, at du som 
bruger af hjemmesiden, kan føle dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som DESIGN 
PROFESSIONEL kommer i besiddelse af, når du bruger hjemmesiden og f.eks. opretter dig som 
bruger eller tilmelder dig en af vores services. I det følgende vil vi derfor beskrive, hvordan vi 
behandler dine personoplysninger. 

 
Indsamling af oplysninger ved brug af hjemmesiden 

Når du besøger DESIGN PROFESSIONELs hjemmeside, registrerer vores webserver i visse 
tilfælde data (logdata) om dit besøg, såsom browsertype, længden af besøget og andre oplysninger 
som f.eks. din IP-adresse. IP-adressen er et nummer, som automatisk tildeles din pc af din Internet 
Service Provider, når du logger på internettet. For at garantere din integritet linkes din IP-adresse 
ikke til dine øvrige personoplysninger. DESIGN PROFESSIONEL vil dog benytte IP-adresser til at 
identificere personer, som bruger hjemmesiden i strid med vores vilkår. 

Generelt bruger og gemmer vi ikke cookies, hverken til markedsføring eller andre formål. 
Eneste tidspunkt de bruges, er ved bestilling gennem vores webshop, her er det dog kun midlertidigt  
hvorefter de slettes igen. 
 

 
Når du besøger hjemmesiden som kunde 

DESIGN PROFESSIONEL indsamler dine personoplysninger, som f.eks. navn, adresse og e-mail-
adresse. Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst 
dem, f.eks. i forbindelse med at du registrerer dig som bruger.  
 
DESIGN PROFESSIONEL anvender dine personoplysninger til det formål at kunne give dig de 
tjenester, som du efterspørger.  
DESIGN PROFESSIONEL kan også bruge dine personoplysninger til at give dig information om 
andre produkter og tjenester, som kan interessere dig (når du har bedt om det). Oplysningerne kan 
også blive brugt til at lave statistik over brugerne af hjemmesiden. 



 
Videregivelse af oplysninger 

DESIGN PROFESSIONEL vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som du afgiver via 
hjemmesiden. Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre 
den tjeneste, som du anmoder om, f.eks. i forbindelse med godkendelse af bruger/kreditvurdering, 
og i forbindelse med fremsendelse af varer/materialer, som kræver at DESIGN PROFESSIONEL 
bruger dine oplysninger. 

Derudover vil DESIGN PROFESSIONEL videregive dine personoplysninger, hvis DESIGN 
PROFESSIONEL har pligt til at videregive dine personoplysninger som følge af dom, anden 
juridisk forpligtelse, vidneindkaldelse, retssag eller som det på anden måde er påkrævet i henhold til 
lovgivningen, eller hvis DESIGN PROFESSIONEL mener, at det er nødvendigt for at forhindre 
ulovlig aktivitet eller overtrædelse af vores politikker. 

Videregivelsen kan med de ovennævnte formål ske såvel internt i DESIGN PROFESSIONEL 
koncernen som til eksterne selskaber og myndigheder. 
 

Databehandleraftale 

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores 
vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for informationssikkerhed. 

 
Når du henvender dig som jobansøger til DESIGN PROFESSIONEL 

Når du sender en ansøgning til DESIGN PROFESSIONEL, vil dine data blive registreret og gemt i 
vores database. Dine oplysninger vil blive gemt i 6 måneder, hvorefter de automatisk slettes, med 
mindre du giver samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid. 

 
I forbindelse med besættelse af stillinger, indhenter DESIGN PROFESSIONEL referencer, men 
først efter aftale med dig. Disse oplysninger bliver opbevaret i databasen på samme vilkår som 
personoplysningerne. Du kan til enhver tid få ændret eller slettet de oplysninger, som DESIGN 
PROFESSIONEL har registreret. 

 
Dette gælder uanset, om du sender en elektronisk ansøgning via DESIGN PROFESSIONEL’s 
hjemmeside/e-mail eller fremsender ansøgning på anden måde. 



 
Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? 

DESIGN PROFESSIONEL benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at 
beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang af uautoriserede 
personer. DESIGN PROFESSIONEL sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret. 

 
DESIGN PROFESSIONEL kan dog ikke garantere, at personoplysningerne er helt beskyttede mod 
nogen, som vil og lykkes med at omgå sikkerhedsforanstaltningerne og skaffe sig adgang til 
overførsel af information, som sker via internettet, f.eks. via e-mail. 

 
Opdatering, sletning eller rettelser af dine oplysninger 

Du har ret til at få information om behandling af dine personoplysninger, og du har også ret til at 
anmode os om at rette, blokere for eller slette personoplysninger, som er ukorrekte. Du har også 
mulighed for at klage til Datatilsynet. Hvis du har en sådan anmodning, er du velkommen til at 
kontakte os. 

 
Hvor længe opbevares dine oplysninger? 

DESIGN PROFESSIONEL gemmer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at 
kunne levere den service, som du har bedt om, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til 
lovgivningen. 

 
Lovvalg og værneting 

Nærværende persondatapolitik er omfattet af dansk ret, dog med udelukkelse af lovvalgsregler, der 
måtte henføre afgørelsen til et andet lands retsregler. DESIGN PROFESSIONEL vælger frit, 
hvorvidt en tvist som følge af eller i relation til nærværende persondatapolitik, skal afgøres ved de 
almindelige domstole eller voldgift. Såfremt DESIGN PROFESSIONEL vælger voldgift, finder 
reglerne for behandling af sagen ved Copenhagen Arbitration anvendelse. 

Indsigtsret 

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. 
Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din 
identitet for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende. 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan 
dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til 
forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder. 



Skriv til kontakt@design-pro.dk og angiv ”Indsigt i personoplysninger” som emne, hvis du ønsker 
indsigt i dine personoplysninger. 

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger 

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem 
rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de 
kan rettes.  

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at 
dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, 
kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at 
dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine 
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer 
eller sletning så hurtigt som muligt. 

Indsigelsesret 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis 
din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. 

Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger er en forudsætning for, 
at du kan have handle med DESIGN PROFESSIONEL 

 
Spørgsmål 

Denne hjemmeside udbydes af DESIGN PROFESSIONEL Sintrupvej 25B – 8220 Brabrand. Den 
dataansvarlige er det DESIGN PROFESSIONEL selskab, som indsamler den pågældende data. 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 86 24 90 55 
eller kontakt@design-pro.dk 

 

Klager 

Klager over DESIGN PROFESSIONELS behandling af personoplysninger skal rettes til: 

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5 
1300 København K 
Tlf.: 3319 3200 
E-mail: dt@datatilsynet.dk 
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