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Privatlivspolitik – Konkurrence 
 

For at deltage i konkurrencen skal du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Se derfor også Salling Groups 
’Privatlivspolitik for udsendelse af markedsføring’ her. 

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  

Du finder vores kontaktoplysninger her: 

Salling Group A/S 

CVR-nr. 35954716 

Rosbjergvej 33 

8220 Brabrand 

www.sallinggroup.com 

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinder(ne) 

• Tilmelding til Nettos nyhedsbrev 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Vores indgåelse af aftale med dig om din deltagelse i konkurrencen, jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6(b) 

• Vores legitime interesse i behandle dine oplysninger for at kunne sende dig Nettos nyhedsbrev, jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6(f) 

 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• Den tilmeldte mailadresse 

• Kontaktoplysninger, hvis du er en af de heldige vindere 
 

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

• Vores leverandører og udviklere af softwareløsninger til konkurrencen 
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• Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser 

som led i konkurrencen, fx leverandører af konkurrencepræmier 

 

Overførsel til modtagere i lande uden for EU/EØS 

Vi anvender følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Salling Group generelt, som 
medfører overførsel af persondata til lande uden for EU/EØS: 

• International Business Machines Corporation (IBM): Indien 
• Microsoft Corporation - USA 

Overførselsgrundlaget er: 

• International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. 
databeskyttelsesforordningens art. 46. 

• Microsoft Corporation – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 
46. 

Du kan læse mere overførselsgrundlagene her: 

• EU-standardkontraktbestemmelser:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=en 

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra 

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med din tilmelding til konkurrencen og efterfølgende 
kontaktoplysninger, hvis du udtrækkes som vinder.  

 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil vinder(ne) er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter 
oplysningerne slettes.  

 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
persondata om dig. 

Vil du gøre brug af dine rettigheder, så kontakt os her https://gdpr.sallinggroup.com. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
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Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger 
om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16. 

Ret til sletning 

I en række tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 
generelle sletning indtræffer. Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 17. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset til udelukkende opbevaring. Se 
mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 18. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du 
kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Se mere herom i 
databeskyttelsesforordningens art. 21. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. 
Se mere herom i databeskyttelsesforordningens art. 20. 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
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