
 

 

Persondatapolitik 

Behandling af personoplysninger i Adsbøll 
Adsbøll koncernen tager databeskyttelse alvorligt, og har derfor interne instrukser, procedurer og 
tekniske foranstaltninger til at sikre persondata mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at 
uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

Kontakt 
Adsbøll-koncernen omfatter flere juriske enheder, herunder Adsbøll Holding ApS, Adsbøll 
Entreprise A/S, Adsbøll Renovering A/S og Adsbøll Service A/S. 

Hvis du ønsker at kontakte os om behandling af personoplysninger, ajourføring m.m., beder vi dig 
rette henvendelse til  

Adsbøll 
Skovvangen 33, 2. 
6000 Kolding 
gdpr.eu@ads.dk  

Formål 
Vi indhenter og behandler kun persondata, der er nødvendige for at administrere din relation til os, 
samt opfylde en kontrakt eller anden retslig forpligtelse. 

Hvilke persondata 
Er du kunde, leverandør eller anden samarbejdspartner hos os, indsamler vi oplysninger for at 
opretholde det løbende forhold, herunder kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer 
og e-mail samt betalingsoplysninger. Endvidere kan der være øvrige oplysninger i forbindelse med 
indgåelse af en kontrakt eller iht. lovkrav. Adsbøll betragter en henvendelse fra en kunde som 
værende samtykke til behandling af dennes persondata fx navn, adresse og telefonnummer. 

Søger du en stilling hos Adsbøll, behandler vi de oplysninger, som du har givet, hvilket typisk er 
navn, adresse, telefonnummer, e-mail, uddannelse og beskæftigelse. Oplysningerne afgives via 
koncernens rekrutteringssystem på www.ads.dk. Ved ansøgning igennem rekrutteringssystemet 
deles informationen alene med relevante personer i rekrutteringsprocessen, ligesom oplysningerne 
behandles fortroligt og opbevares forsvarligt. Materiale opbevares i henhold til særskilt samtykke i 
rekrutteringssystemet. 

Videregivelse af persondata 
Vi benytter eksterne leverandører til IT-services og digitale løsninger, hvor der er indgået 
databehandleraftaler med alle relevante eksterne leverandører. 

Vi videregiver kun i nødvendigt og relevant omfang oplysninger til andre selskaber, leverandører 
og samarbejdspartnere, og dette sker kun med henblik på at opfylde en forretningsmæssig aftale 
som fx levering af materialer, kundeoprettelse, fakturering, sagsadministration og andre 
administrative forhold. 



 

 

Endvidere videregiver Adsbøll oplysninger til fx offentlige myndigheder i det omfang, at vi er 
forpligtet i henhold til gældende lovgivning. 

Opbevaring og sletning 
Vi opbevarer persondata så længe, at der er et formål hermed; det kan bl.a. være så længe en sag 
er aktiv, hvilket vil sige ind til mangelansvar ophører. Efter endt sagsbehandling eller afslutning af 
kundeansvar følger Adsbøll bogføringslovens krav om dokumentation og opbevaring af relevant 
materiale. Vi sletter således oplysninger, når der ikke længere er et formål med behandlingen, eller 
vi ikke længere er pålagt at gemme dem. 

Rettigheder 
I henhold til databeskyttelsesreglerne har du ret til at få 

 indsigt i hvilke data Adsbøll opbevarer 
 rettet urigtige personoplysninger 
 slettet dine personoplysninger i respekt af lovgivningen og sagsbehandlingen i øvrigt 

ønsker du at gøre brug af dine rettigheder eller vil klage over behandling af dine persondata, beder 
vi dig kontakte os jfr. ovenfor under ’Kontakt’. 

Medfører en eventuel klage ikke afklaring, kan du indgive klage til Datatilsynet 
(www.datatilsynet.dk).  


