
Generelle databeskyttelsesoplysninger for
Numatic International GmbH

1. Ansvarlig person og kontaktoplysninger

Den ansvarlige er Numatic International GmbH, Frä nkische Straße 15-
19, 30455 Hannover, Tlf.: +49 511 98 42 16 0, e-mail: info@numatic.de

Vores databeskyttelsesansvarlige Dipl.-Ing. Jörg Hagen, Jhcons 
Datenschutzberatung, Königstrasse 50a, 30175 Hannover, kan 
kontaktes via e-mail: info@jhcon.de

2. Data og deres oprindelse

a) Vi behandler personoplysninger fra dig, som vi indsamler for at 
behandle vores forretningsforbindelser med den virksomhed, du 
repræsenterer.

• Efternavn, fornavn og kontaktoplysninger på kontaktpersonen
• Efternavn, fornavn og kontaktoplysninger på interesserede
• Planlægningsdata
• Ved brug af elektroniske medier: IT-brugsdata
• eventuelt private oplysninger som f.eks. fødselsdatoen (frivillig) 

b) Men hvis du som kunde eller samarbejdspartner er en fysisk 
person, vil følgende data, som vi indsamler fra dig for at udføre 
prækontraktuelle og kontraktlige foranstaltninger, blive brugt i 
implementering af forretningsdriften, udover ovenstående Data:

• Kontaktdata
• Planlægningsdata
• Kontoforbindelsesdata
• Oplysninger, der måske ikke er absolut nødvendige, som f.eks. 
fødselsdatoen (frivilligt)

c) Hvis du kommunikerer med os via elektroniske medier såsom 
internettet eller vores webportal, vil IT-brugsdata stadig blive 
behandlet.

3. Databehandlingsformål og retsgrundlag

for 2. a):

For at indlede eller behandle kontrakter med vores kunder eller 
samarbejdspartnere behandler vi dine personoplysninger som 
kontaktperson ud fra den ansvarliges legitime interesser. Vi vejer 
altid disse op imod dine personlige rettigheder. Derfor er det som 
udgangspunkt kun navnet og forretningskontaktoplysningerne, der 
bruges til at dokumentere forretningsforbindelsen og til at etablere 
personlig kontakt. Retsgrundlaget for dette er artikel 6 (1) (f) GDPR. 

Hvis private data eller data til afsendelse af nyhedsbrevet behandles, 
er dette udelukkende baseret på dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) 
(a) GDPR.

til 2. b):

Dine personoplysninger vil blive behandlet i det omfang, det 
er nødvendigt for at opfylde en kontrakt eller prækontraktuelle 
foranstaltninger. Retsgrundlaget for dette er artikel 6 (1) (b) GDPR.

Hvis der behandles oplysninger, der ikke er absolut nødvendige, er 
dette udelukkende baseret på dit samtykke i henhold til artikel 6 (1) (a) 
GDPR.

til 2. a og b):

Som en part, der er interesseret i information og produkter, behandler 
vi dine personoplysninger enten inden for rammerne af samtykket 
(Art. 6, stk. 1 lit. a GDPR, f.eks. markedsføringsforanstaltninger) eller 
af hensyn til legitim interesse for den ansvarlige under hensyntagen til 
dine personlige rettigheder (Art. 6, stk. 1 lit. f GDPR). Der tages især 
hensyn til de særlige krav i loven mod illoyal konkurrence (UWG).

Der stilles spørgsmålstegn ved kreditværdigheden baseret på vores 
legitime interesse i sikker forretningsdrift under hensyntagen til dine 
personlige rettigheder i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f) 
GDPR. For at gøre dette samarbejder vi med CRIFBÜ RGEL Hannover 
Bielefeld GmbH & Co. KG, Fredeburger Straße 21, 33699 Bielefeld, 
fra hvem vi modtager de nødvendige data. Desuden kan vi bruge dine 
personoplysninger til at gøre gældende, udøve eller forsvare civile 
krav på grundlag af § 24 (1) nr. 2 BDSG. Til dette formål sender vi dit 
navn og dine kontaktoplysninger til CRIFBÜ RGEL Hannover Bielefeld 
GmbH & Co. KG, Fredeburger Straße 21, 33699 Bielefeld. 

Oplysningerne i henhold til artikel 14 GDPR om den behandling, 
der finder sted hos CRIFBÜ RGEL Hannover Bielefeld GmbH & Co. 
KG, Fredeburger Straße 21, 33699 Bielefeld kan findes her: www.
crifbuergel. de/de/datenschutz 

Ved gennemførelse af status som autoriseret økonomisk operatør 
i henhold til artikel 76 toldkodeks (forordning (EØF) nr. 2913/92) og 
artikel 253 ff. toldkodeks DVO (forordning (EØF) nr. 2454/ 93) udføres 
stikprøvekontrol for at afgøre, om du er mistænkt for at være terrorist.

til 2. c)

For at kunne tilbyde dig de elektroniske medier sikkert, anvendes 
brugsdata i det omfang, det er nødvendigt for at sikre it-sikkerhed, 
men også statistiske brugsdata til at forbedre kvaliteten af vores tilbud i 
anonym form. Denne dataindsamling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra 
f GDPR. 

Vores håndtering af dine data og dine rettigheder
Oplysninger om indsamling af personoplysninger i henhold til artikel 13, 14 og 21 i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) for vores kunder,
forretningspartnere.
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4. Datamodtagere

Vi videregiver ikke dine data til uautoriserede tredjeparter. Dog vil data 
inden for rammerne af kontraktbehandling med fysiske personer i 
fornødent omfang blive kommunikeret til

• finansvirksomheder (overførsler/direkte debiteringer)
• eksterne kontrahenter i henhold til artikel 28 GDPR

5. Overførsel til tredjelande eller overførsel til internationale
organisationer

Overførsel af dine data til et tredjeland eller internationale 
organisationer er ikke planlagt.

6. Varighed af lagring af dine data

Dine personlige data slettes efter udløbet af de lovmæssige 
opbevaringsperioder, som f.eks. følger af den tyske civillovbog (BGB), 
Handelsloven (HGB) og skatteloven (AO). 

Hvis data ikke er berørt af dette, slettes de, når formålet ikke længere 
er gældende.

7. Dine rettigheder

Du har ret til: 

• Oplysninger om dine gemte personoplysninger (Artikel 15 GDPR)
• Rettelse af data, hvis de er forkerte, forældede eller på anden måde 
ukorrekte (Artikel 16 GDPR) 
• Sletning, hvis opbevaringen er utilladelig, formålet med behandlingen 
er opfyldt, og opbevaringen er derfor ikke længere nødvendig, eller du 
tilbagekalder dit samtykke til behandlingen af visse personoplysninger 
(Artikel 17 GDPR)
• Begrænsning af behandlingen, hvis en af grundene anført i artikel 18, 
stk. 1 lit. a) til d) GDPR er opfyldt
• Dataportabilitet af de afgivne personoplysninger om dig (Art. 20 
GDPR)
• Tilbagekaldelse af et givet samtykke, hvorved tilbagekaldelsen ikke 
påvirker lovligheden af den behandling, der har fundet sted indtil det 
tidspunkt på baggrund af samtykket (Art. 7, stk. 3 GDPR)
• Klage til en tilsynsmyndighed (Art. 77 GDPR)

8. Indsigelsesmuligheder

Hvis du har givet dit samtykke til behandlingen af dine data (art. 6, 
stk. 1 lit. a eller art. 9, stk. 2 lit. a DSGVO, har du til enhver tid ret til at 
tilbagekalde dette samtykke.

Også anden behandling, som vi har af en legitim interesse, dvs. 
s.d. Artikel 6 (1) (f) GDPR, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod 
i overensstemmelse med artikel 21 GDPR af årsager, der opstår fra 
din særlige situation, med angivelse af disse grunde. I tilfælde af en 
berettiget indsigelse behandler vi ikke længere personoplysningerne 
til de pågældende formål og sletter oplysningerne, medmindre vi kan 
påvise tvingende grunde til behandlingen, som opvejer dine interesser, 
rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde dine 
rettigheder, udøvelse eller forsvar af retskrav. 

Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine 
personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime 
behandlingsgrunde, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, 
eller behandlingen tjener til at gøre gældende, udøve eller forsvare 
retskrav.

For bekymringer af denne art, kontakt venligst ovenstående adresse. 

9. Krav om at afgive personoplysninger

Hvis du som kunde eller samarbejdspartner er en fysisk person, er 
de oplysninger, du afgiver, obligatoriske for kontraktbehandlingen 
og for kontaktpersoner hos kunder og samarbejdspartnere for en 
forsvarlig behandling af forretningsforholdet. Uden dine oplysninger, 
den juridiske transaktion (obligatorisk forhold), kan forretningsforholdet 
ikke behandles korrekt, hvilket kan føre til annullering af kontrakten eller 
manglende betaling. 

Udgave: April 2022

Yderligere information kan findes i databeskyttelseserklæringen på 
webstedet https://www.numatic.de.


