
Information om behandling af personoplysninger 

Vi er efter persondatalovgivningen forpligtet til at orientere dig om vores anvendelse af 
dine personoplysninger. 

 

Dataansvarlig 
Nørlundfonden, CVR-nr. 31 27 43 11, Conradsminde 30, 9610  Nørager, telefon 
98654166 er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. 

 

Beskyttelse af personoplysninger 

Ifølge persondatalovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og 
fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere, systemer og 
datamedier med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores 
sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores 
brugeroplysninger håndteres forsvarligt. Vi kan dog ikke garantere 100 procent 
sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko 
for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og 
opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar, 
og du opfordres generelt til ikke at sende os personfølsomme oplysninger som cpr-nr. 
eller lignende via mail. 

I det omfang, der opbevares og/eller behandles personoplysninger om dig, har du ifølge 
persondatalovgivningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres 
til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der håndteres om dig, er 
urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. 
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for 
behandling. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data 
vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet. 

Brug af personoplysninger 

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver 
tilladelse hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os 
disse oplysninger.  



Personoplysninger i form af kontaktoplysninger og forretningsmæssig kommunikation 
bruges til at gennemføre salg, køb eller service i den sammenhæng, som oplysningerne 
er indsamlet i forbindelse med.  

Opbevaring 

Vi opbevarer de indsamlede oplysninger, så længe de kræves til opfyldelse af de saglige 
formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, herunder til opfyldelse af vores kontraktlige 
forpligtelser og så længe, at det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning. 

Kontakt os vedrørende personoplysninger 
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. Du 
skal i så fald kontakte elin-nielsen@noerlund.dk 


