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DATABESKYTTELSESPOLITIK 
 
Som led i at EU’s nye databeskyttelsesforordning trådte i kraft den 25. maj 2018 betyder det, at kravene til 
hvordan vi bruger og behandler data om vores kunder er blevet skærpet. Forordningen giver dig mere 
kontrol over, hvordan dine data behandles og generel større sikkerhed omkring dine personoplysninger. 
 
Når du interagerer med os behandler vi en række oplysninger om dig. 
 
Formålet med behandlingen af dine oplysninger er overordnet set at administrere dit kundeforhold samt 
opfylde den kontrakt, som vi har indgået med den virksomhed, som du repræsenterer. Oplysningerne 
anvendes til at kontakte dig, levere de aftalte produkter samt indbringe vort tilgodehavende. 
 
Når du indgår en kontrakt med os eller er eksisterende kunde, opretter vi en sag om dig og den virksomhed 
som du repræsenterer. Her registrerer vi en række almindelige personoplysninger, der som udgangspunkt 
stammer fra dig selv. I det omfang det vil være nødvendigt indhentes oplysninger hos tredjepart. 
 
Vi vil løbende indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig: 
 

• Identifikationsoplysninger 
Navn, stillingsbetegnelse, arbejdsgiver/afdeling 
 

• Kontaktoplysninger 
Telefonnummer, e-mail (eller andet du måtte give os) 
 

• Firmaoplysninger 
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, EAN nr., CVR nr. m.m. 

 
B & E Stål A/S vil opbevare dine personoplysninger i 10 år efter at kundeforholdet til det repræsenterede 
firma er ophørt. Dette skyldes at B & E STÅL A/S skal kunne dokumentere ethvert sagsforløb indenfor den 
givne tidshorisont for at opretholde virksomhedens kvalitetsstyringskrav samt dokumentationskrav i 
forbindelse med evt. garantisager. 
 
Dine rettigheder 
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de 
personoplysninger, B & E Stål A/S behandler om dig: 
 

• Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig) 
• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse) 
• Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne 

behandling. 
• Retten til indsigelse 
• Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger) 

 
Du kan læse mere om dine rettigheder og databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside 
www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata 
behandles lovligt. Hvis du mener, at B & E Stål A/S ikke behandler dine personoplysninger i 
overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, har du mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, 
Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 3319 3200, dt@datatilsynet.dk. 
 
 
Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte B & E Stål A/S på telefon 98 18 83 11.  
 
B & E Stål A/S 
Marathonvej 1 
9230 Svenstrup 
Cvr.nr. 81 63 89 18 

http://www.datatilsynet.dk/

