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Persondatapolitik og cookies 
 
Persondatapolitik for Dahlberg Kommunikation 
 
Ifølge Persondataforordningen har du ret til at vide, hvordan vi opbevarer og behandler dine personoplysninger. 
Ydermere er det i vores interesse, at du føler dig tryg ved at videregive dine oplysninger til os. 
 
 
Indsamling af persondata 
 
I forbindelse med udførelse af opgaver og efterfølgende fakturering, indsamler Dahlberg Kommunikation følgende 
oplysninger om dig og din virksomhed: 
 
• Virksomhedens navn 
• CVR nr. 
• Fornavn og efternavn (kontaktperson) 
• Adresseoplysninger 
• E-mailadresse 
• Telefonnummer 
 
Vi opbevarer disse data til brug, når vi skal i kontakt med dig. 
 
 
Behandling og videregivelse af persondata 
 
Fakturering 
 
I forbindelse med udførelse af aftalte opgaver, fremsender Dahlberg Kommunikation en faktura. 
Nødvendige faktureringsoplysninger og persondata opbevares i regnskabssystemet hos tredjepart, hvormed der 
foreligger en databehandleraftale. 
 
Udfyldelse af kontaktformular på hjemmesiden og tilmelding til nyhedsbrevet 
 
Ved udfyldelse af kontaktformularen på hjemmesiden, opbevares de oplyste informationer i mailsystemet hos tredjepart, 
hvormed der foreligger en databehandleraftale.  
 
Tilmelding til nyhedsbrevet 
 
Ved tilmeldelse til nyhedsbrevet, opbevares de oplyste informationer hos tredjepart, hvormed der foreligger en 
databehandleraftale.  
 
 
Slettepolitik 
 
Mails 
 
Mails slettes, når de bedømmes ikke længere at have relevans og opbevares i op til 36 måneder. 
 
Opgaver 
 
Opgaver der indeholder persondata opbevares i op til 36 måneder. 
 
 
Dine rettigheder 
 
• Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Dahlberg Kommunikation opbevarer om dig. 
• Du har ret til at få berigtiget de oplysninger, som vi opbevarer om dig. 
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som Dahlberg Kommunikation har registreret om dig og/eller trække et 
samtykke tilbage. Vi sletter alle oplysninger om dig, medmindre vi har ret til at opbevare oplysningerne efter en anden 
hjemmel.  
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Cookies 
 
Når du besøger en hjemmeside, vil der blive gemt cookies på din computer. Cookies anvendes til registrering af din 
aktivitet på en hjemmeside og kan anvendes til at forbedre brugeroplevelsen. 
 
 
Hjemmeside 
 
www.dahlberg-kommunikation.dk anvender cookies som trafikmåling og for at optimere hjemmesiden bedst muligt. Der 
anvendes Google og Hotjar. 
 
 
Vejledning til at slette cookies 
 
Ønsker du at slette de registrerede cookies fra din computer, findes der nedenfor en vejledning til 
dette tilpasset den browser, du anvender: 
 
Internet Explorer 
Mozilla Firefox 
Google Chrome 
Safari 
Smartphones med Android 
 
 
Kontaktoplysninger 
 
Har du spørgsmål til vores persondatapolitik og anvendelsen af cookies, er du velkommen til at 
kontakte Dahlberg Kommunikation på telefon 60 52 99 62 eller pr mail info@dahlbergkommunikation.dk.  
 
Dataansvarlig 
Dahlberg Kommunikation er dataansvarlig for ovenstående registrerede oplysninger. 
 
 
Klagevejledning 
 
Klager kan stiles til: 
 
Dahlberg Kommunikation 
Mail info@dahlberg-kommunikation.dk 
Telefon 60 52 99 62 
 
Klager over Dahlberg Kommunikations behandling af personoplysninger skal rettes til: Datatilsynet, 
Borgergade 28, 5., 1300 København K. 


