Databeskyttelseserklæring
1. Indledning
I det følgende vil vi give dig et overblik, som „den registrerede“, over behandlingen af dine
personoplysninger og rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven. Brugen af vores internetsider
er i princippet mulig uden indlæsning af personoplysninger. Men hvis du ønsker at bruge vores
virksomheds særlige tjenester via vores websted kan det være nødvendigt at behandle
personoplysninger. Hvis behandingen af personoplysniger er nødvendig og hvis der ikke foreligger
et retsgrundlag for en sådan behandling, så indhenter vi normalt et samtykke fra dig.
Behandlingnen af personoplysninger såsom dit navn, adresse eller e-mail-adresse, udføres altid i
overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og i
overensstemmelse med de landsspecifikke databeskyttelsesregler, der gælder for "TechProtect
GmbH". Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vi gerne informere dig om omfanget og
formålet med de personoplysninger, som vi indsamler, bruger og behandler.
Som registeransvarlig har vi gennemført en lang række tekniske og organisatoriske
foranstaltninger for at sikre den mest fuldstændige beskyttelse af personoplysninger, der
behandles via dette websted. Internetbaserede dataoverførsler kan i midlertid i princippet have
huller i sikkerheden, hvorfor en absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Det står dig derfor frit at
sende os dine personoplysninger via telefon eller post i stedet.

2. Ansvarlig
I forhold til den generelle databeskyttelsesforordning er følgende ansvarlige:

TechProtect GmbH
Max-Eyth-Str. 35, 71088 Holzgerlingen, Deutschland
Telefon: +49 7031-7632-0
Telefax: +49 7031-7632-100
E-mail: info@techprotect.de
Repræsentant for den ansvarlige: Armin Kienle

3. Tilsynsførende for databeskyttelse
Kontaktoplysninger på den tilsynsførende for databeskyttelse:
Michael Weinmann
Telefon: +49 173-763 29 62
E-mail: michael.weinmann@dsb-office.de
Du kan til enhver tid stille spørgsmål eller komme med foreslag vedr. databeskyttelse direkte til den
tilsynsførende for databeskyttelse.

4. Retsgrundlag for behandlingen
I artikel 6 stk. 1 litra a i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) fungerer vores
virksomhed som retsgrundlag for behandling, på hvilket vi opnår samtykke til et bestemt
behandlingsformål.
Behandlingen skal ske på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om
databeskyttelse (GDPR), hvis behandlingen af personoplysninger med henblik på udførelse af en
kontrakt, som du er part i, er påkrævet som det f.eks. er tilfældet ved behandling af de
transaktioner, der er nødvendige for levering af varer eller for levering af andre tjenesteydelser
eller vederlag. Det samme gælder for sådanne handlinger, som er nødvendige for gennemførslen
af foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakter, f.eks. i forbindelse med anmodninger om
produkter eller tjenesteydelser.
Behandlingen er baseret på arikel 6, stk. 1 litra c i den generelle forordning om databeskyttelse
(GDPR), hvis vores virksomhed er underlagt en retlig forpligtelse, gennem hvilken behandling af
personoplysninger påkræves, som f.eks. opfyldelse af skatteforpligtelser.
I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den
registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en
besøgende kommer til skade på vores virksomhed og hans navn, alder, sundhedsforsikring eller
andre vigtige oplysninger skal videregives til en læge, et hospital eller en tredjepart. Så baseres
behandlingen på artikel 6 skt. 1 litra d i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).
I sidste instans kan behandlingen baseres på artikel. 6 stk. 1 litra f i den generelle forordning om
databekyttelse (GDPR). Dette retsgrundlag er baseret på behandlinger, der ikke er omfattet af
nogle af ovennævnte retsgrundlag, når behandlingen er nødvendig for at sikre vores virksomheds
eller tredjeparts legitime interesser, forudsat at de pågældende personers interesser,
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke har forrang.
Sådanne behandlinger er tilladt, især fordi de er blevet nævnt af den europæiske
lovgivningsmyndighed. I denne forbindelse fandt kommisionen, at der kan antages en berettiget
interesse, hvis du er kunde i vores selskab (betragtning 47, punkt 2 GDPR).

5. Overførsel af data til tredjepart
Dine personoplysninger overføres ikke til tredje part til andre formål end dem, der nævnes
nedenfor.
Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjepart når:
1. du, i henhold til artikel. 6 afsnit. 1 s. 1 litra a GDPR, har givet udtrykkeligt samtykke hertil,
2. det, i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 litra f GDPR, er tilladt at beskytte vores legitime interesser
og der ikke er grund til at antage, at du har en altoverskyggende legitim interesse i ikke at
videregive dine oplysninger,
3. der i tilfælde af, at der i forhold til overførslen i henhold til artikel 6 stk. 1 s. 1 litra c GDPR er en
retlig forpligtelse, samt

4. at denne er lovligt tilladt i henhold til artikel 6 stk. 1 s. 1 litra b GDPR og er nødvendig i forhold til
behandling af kontraktlige forhold med dig.

6. Teknik
6.1 SSL/TLS-kryptering
Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering for at sikre databehandlingens sikkerhed og for at
beskytte overførslen af fortroligt indhold såsom ordrer, login-data eller kontaktspørgsmål, som du
sender til os som erhvervsdrivende. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at "http://" vises
på adresselijen i browseren i stedet for "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje.
Vi bruger denne teknologi for at beskytte dine overførte oplysninger.

7. Indholdet af vores hjemmeside
7.1 Databekyttelse for tjenester, der leveres til vores ordregivende myndighed
For at genemfører det program, der er aftalt med den ordregivende myndighed (f.eks. Cash-Back,
Trade-In…) iht. de respektive betingelser, indsamler og behandler vi personoplysninger som
ordremodtager, såsom købsbevis, adresse- og kontaktoplysninger eller bankoplysninger fra vores
ordregivende myndigheds kunder. Dette gøres på baggrund af en kontrakt om ordrehåndtering i
henhold til artikel 28 GDPR. Retsgrundlaget for vores ordregivende myndighed er artikel 6 stk. 1
litra b GPDR i indgåelsen af kontrakten med dig. Vi leverer de oplysninger, der indsamles eller
behandles, udelukkende til den respektive ordregivende enhed eller anvender disse oplysninger
med henblik på at udføre de aftalte tjenester. Vi deler ikke dine oplysninger med modtagere i tredje
lande. I forbindelse med behandlingen af personoplysninger respekterer vi nøje fordelingen af
mandater. I overensstemmelse med aftalen om behandling af kontrakter er det kun den
ordregivende myndighed, der har ret til at give oplysninger. Vi videregiver gerne dine spørgsmål i
denne sag. Det er ikke muligt at deltage i programmet uden de oplysninger, som du giver.

7.2 Henvendelse / forespørgselsblanket
Personoplysninger indsamles i forbindelse med henvendelse til os (f.eks. via forespørgselsblanket
eller e-mail). Det fremgår af den pågældende førespørgselsblanket, hvilke personoplysninger, der
indsamles. Oplysningerne lagres og anvendes udelukkende med henblik på besvarelse af din
forespørgsel eller henvendelse og den dermed tilknyttede tekniske administration. Retsgrundlaget
for behandlingen af oplysningerne er vores legitime interesse i at besvare din forespørgsel i
henhold til artikel 6 stk. 1 litra f GDPR. Drejer din henvendelse sig om indgåelse af kontrakt er der
yderligere hjemmel for at behandle artikel 6 stk. 1 litra b GDPR. Dine oplysninger bliver slettet,
efter behandling af din forespørgsel, hvilket er tilfældet, hvor det kan udledes af
omstændighederne, at sagens faktiske forhold er fuldt klarlagte og at der ikke er nogen forpligtelse
til at fastholde dem.

8. Dine rettigheder som den registrerede
8.1 Ret til bekræftelse

Du har ret til at forlange en bekræftelse fra os på, om dine pågældende personoplysninger bliver
behandlet.

8.2 Ret til information artikel 15 GDPR
Du har til enhver tid ret til at modtage gratis information fra os om de personoplysninger, der er
lagret om dig, samt ret til en kopi af disse oplysninger i overenstemmelse med lovbestemmelserne.

8.3 Ret til berigtigelse artikel 16 GDPR
Du har ret til at forlange en berigtigelse af dine pågældende personoplysninger. Du har desuden
ret til at forspørge, om der udføres ufuldstændige personoplysninger under hensyntagen til
formålet med behandlingen.

8.4 Sletning artikel 17 GDPR
Du har ret til at forlange at dine pågældende personoplysninger slettes med det samme, såfremt
en af de lovbestemte grunde finder sted og hvis behandling eller lagring ikke er nødvendig.

8.5 Begrænsning af behandlingen artikel 18 GDPR
Du har ret til at forlange en begrænsning af behandlingen fra os, hvis en af de retlige betingelser er
opfyldt.

8.6 Dataportabilitet artikel 20 GDPR
Du har ret til at modtage dine pågældende personoplsyninger, som du har givet os, i et
struktureret, aktuelt og maskinelt læsbart format. Du har derudover ret til at videregive disse
oplysninger til en anden person uden hidring fra vores side, som de personlige oplsyninger er
viderført til, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1 litra a
GDPR eller artikel 9 stk. 2 litra a GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6 stk. 1 litra b
GDPR og behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede processer, medmindre behandlingen
er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse eller udføres af en offentlig
myndighed, der er overført til os. Når du udøver din ret til dataportabilitet i overensstemmelse med
artikel 20 stk. 1 GDPR har du herudover ret til at overføre personoplysninger direkte fra en
dataansvarlig til en anden dataansvarlig, for så vidt at dette er teknisk muligt og hvis ikke andre
rettigheder og friheder kompromitteres.

8.7 Indsigelse Art. 21 DS-GVO
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der opstår som følge af din særlige
situation, mod behandlingen af dine pågældende personoplysninger, der er baseret på artikel 6
stk. 1 litra e (databehandling i offentlighedens interesse) eller f (databehandling baseret på
interesseafvejning) GDPR.
Det samme gælder for profilering baseret på disse bestemmelser omhandlet i artikel 4 nr. 4 GDPR.
Gør du indsigelse, behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre vi kan bevise, at
der er vægtige legitime grunde til behandling, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder
eller at behandlingen tjener til at fremsætte, udøve eller forsvare retlige krav.
I enkelte tilfælde behandler vi personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Du kan til
enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger med henblik på en sådan
reklamevirksomhed. Det samme gælder for profilering, såfremt den er relateret til en sådan direkte
markedsføring. Gør du indsigelser mod os med henblik på direkte markedsføring, behandler vi ikke
længere dine personoplysninger i forhold til disse formål.

Endvidere har du ret til, af grunde der opstår som følge af din særlige situation, at gøre indsigelse
mod behandlingen af dine pågældende personoplsyninger, der bliver brugt af os til videnskabelige
eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overeensstemmelse med artikel 89 stk.
1 GDPR, medmindre en sådan behandling er nødvendig for udførelsen af en opgave i
offentlighedens interesse.
Det står dig frit at gøre indsigelser i forbindelse med anvendelsen af
informationssamfundstjenester, uagtet direktiv 2002/58/EG, ved hjælp af automatiserede
procedurer, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

8.8 Tilbagekaldelse af samtykke til databeskyttelse
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger med
fremtidig virkning.

8.9 Klage til en tilsynsmyndighed
Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse over vores behandling af dine
personoplysninger.

9. Rutinemæssig lagring, sletning og blokering af
personoplysninger.
Vi behandler og opbevarer kun dine personoplysninger i den periode, som er nødvendig for at
opnå formålet med lagringen eller forudsat at dette er fastsat i den lovgivning, som vores
virksomhed er underlagt.
Personoplysningerne blokeres og slettes rutinemæssigt i overensstemmelse med lovgivningen,
hvis formålet med lagringen bortfalder eller hvis en obigatorisk opbevaringsperiode udløber.

10. Varighed af lagring af personoplysninger
Kriteriet for varigheden af lagring af personoplysninger er den respektive retlige
opbevaringsperiode. Efter fristens udløb slettes de tilsvarende oplysninger rutinemæssigt,
medmindre de er nødvendige for kontraktens udførelse eller for indgåelse af en kontrakt.

11. Opdatering og ændring af databeskyttelseserklæringen
Denne databeskyttelseseklæring er i øjeblikket gyldig og ajourført: marts 2020.
Det kan være nødvendigt at ændre denne databekyttelseserklæring, når vi videreudvikler vores
hjemmeside eller tilbud eller grundet ændringer i retlige eller reguleringsmæssige krav. Du kan til
enhver tid få adgang til at downloade eller udprinte den aktuelle databeskyttelseserklæring på
"https://jab-t-001.techprotect.de/datenschutz.pdf".
Erklæringen om beskyttelsen af privatlivets fred for GN Audio A/S finder du her.
Denne databeskyttelseserklæring er oprettet med understøttelse af databeskyttelsessoftwaren:
audatis MANAGER.

