
PERSONDATAPOLITIK 
 
Information om Boliden Bergsøes behandling af dine personoplysninger 
 
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger kan kontaktoplysningerne i punkt 2 
anvendes. 
 
Denne information beskriver, hvordan Boliden Bergsøe behandler dine personoplysninger, og hvilke 
rettigheder du har i denne forbindelse. Den henvender sig til alle, der: 
 

- Besøger vores hjemmeside (www.boliden.dk). 
- Kommunikerer med os via formularer på vores hjemmeside, via email eller på anden måde kontakter 

os. 
 
 
1. HVAD FORSTÅS VED PERSONOPLYSNINGER? 
 
Personoplysninger er oplysninger, der kan identificere en person, fx navn, adresse, telefonnummer og IP-
adresse. 
 
 
2. HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER? 
 
Boliden Bergsøe A/S 
Hvissingevej 116 
DK-2600 Glostrup 
CVR-nr. 20862149 
tlf.nr. +45 4326 8300 
email metal.glostrup@boliden.com 
 
er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som sker, når du besøger vores hjemmeside eller 
kommunikerer med os via vores hjemmeside, email eller på anden måde kontakter os. 
 
 
3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLINGER VI OG HVORFOR 
 
3.1 Når du besøger vores hjemmeside 
Hvilke personoplysninger behandler vi? 
Vi indsamler oplysninger om din IP-adresse og dit IT-udstyr (fx operativsystem og arten af din elektroniske 
enhed). Derudover behandler vi informationer om dit besøg på vores hjemmeside via såkaldte cookies. 
 
Formål 
at sikre teknisk funktionalitet. 
at udarbejde statistik og evaluere vores hjemmeside. 
at forbedre vores hjemmeside. 
 
Retsgrundlag 
at sikre vores legitime interesse i at tilbyde besøgere en sikker, brugervenlig hjemmeside med relevant 
indhold. 
 
Hvor længe gemmer vi personoplysninger? 
Personoplysninger gemmes så længe det er nødvendigt for formålet, dog ikke længere end 24 måneder. 
 
3.2 Når du kommunikerer med os via formularer på vores hjemmeside, via email eller på anden måde 
kontakter os 
Hvilke personoplysninger behandler vi? 
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Vi behandler følgende personoplysninger, i det omfang vi får det oplyst: Navn, adresse, emailadresse, evt. 
firmanavn samt specifikke informationer om henvendelsen. 
 
Formål 
at kunne besvare henvendelsen og levere de ønskede informationer eller håndtere en ordre. 
 
Retsgrundlag 
at opfylde vores legitime interesse i at kunne håndtere forespørgsler og håndtere ordrer. 
 
Hvor længe gemmer vi personoplysningerne 
Det afhænger af formålet med henvendelsen. Personoplysninger vedrørende afgivne ordrer opbevares så 
længe, det kræves i.h.t. bogføringsloven eller anden lovgivning. 
 
 
4. FRA HVILKE KILDER OPSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER? 
 
Udover de personlysninger, du giver os, behandler vi følgende personoplysninger: 
 

- Oplysninger, som videregives af kunder, leverandør og andre samarbejdspartnere. 
- Oplysninger fra offentlige registre, hjemmesider og medier. 

 
 
5. PARTER VI EVENTUELT DELER DINE PERSONOPLYSNINGER MED 
 
Når det er nødvendigt, deler vi dine personoplysninger med: 
 

- Juridiske enheder inden for Boliden ud over Boliden Bergsøe A/S. 
- Revisorer, rådgivere eller juridiske repræsentanter. 
- Eksterne databehandlere, fx leverandører af IT-systemer m.m. 
- Andre parter, når loven kræver det. 

 
 
6. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER 
 
Dine personoplysninger vil måske blive overført til et tredjeland, dvs. et land uden for EU/EEA., hvis fx de 
servere, Boliden Bergsøe A/S benytter sig af, befinder sig i et tredjeland. Sker det, vil vi indgå aftaler og tage 
andre forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i henhold til lovens krav. 
 
 
7. DINE RETTIGHEDER 
 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger 
om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 
 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 
generelle sletning indtræffer. 
 
Du har 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. 
 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 
 



Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden 
hindring. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk. 
 
 
8. BOLIDENS DATABESKYTTELSESRÅDGIVER 
 
Boliden-koncernen har udnævnt en databeskyttelsesrådgiver, der sikrer, at vi agerer i overensstemmelse 
med reglerne i databeskyttelsesforordningen. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes via email 
dpo@boliden.com eller tlf. +46 8 610 1551. 
 
 
9. INDSIGELSER 
 
Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger er i modstrid med gældende lovgivning om 
databeskyttelse, beder vi dig først kontakte os (se pkt 2), så vi eventuelt rette dette forhold. Alternativt kan du 
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (se pkt 8). 
 
Du har dog altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
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