
 

Persondatapolitik hos PRO Developments 
I PRO Developments lægger vi stor vægt på at beskytte dine personoplysninger; her kan du læse mere om PRO 
Developments persondatapolitik. I forbindelse med EU’s Persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018; 
opdaterede vi vores politikker; og du kan således altid her på siden læse mere om, hvilke informationer vi gemmer om 
dig, hvorfor vi gemmer dem, og hvad dine rettigheder er. 

Persondatapolitik 
Det er PRO Developments målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan PRO 
Developments håndterer personlige oplysninger der indsamles og behandles i forbindelse med udsendelse af mail mm. 
 
Hvad er personlige oplysninger? 
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mail-
adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.  

Hvordan indsamler PRO Developments personoplysninger? 

 Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at sende en mail, med oplysningerne i. 

I den forbindelse kan PRO Developments blandt andet indsamle følgende personoplysninger: 

 Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail adresse); 

PRO Developments behandler ikke følsomme oplysninger om dig. 

Hvad bruger PRO Developments personoplysningerne til? 
PRO Developments bruger personoplysningerne til at betjene vores kunder og have et register over vores 
samarbejdspartnere. 

Hvad er retsgrundlaget for at PRO Developments behandler dine personoplysningerne? 
Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af opgaver eller at give en ydelse til dig. 

Hvem videregiver PRO Developments personoplysninger til? 
De personoplysninger du afgiver til os på mails mm. anvendes kun af PRO Developments. PRO Developments 
videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med 
fornødent retsgrundlag. PRO Developments benytter databehandlere til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post. 

Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter afgivelse/aktivitet. 

Opbevaring af ansøgninger 
PRO Developments får ikke ansøgninger ind, derfor opbevares de ikke ved PRO Developments. 

Dine rettigheder 
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig: 

 Indsigsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 
oplysninger. 

 Ret til berigtigelse (rettelse) 
 Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har - I særlige tilfælde - 

ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 
 Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine 

personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se kontaktinformation nedenfor. 

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse 
mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 



 

Hvem er dataansvarlig og hvordan kommer jeg i kontakt med PRO Developments  
PRO Developments A/S (CVR-nr. 33 88 59 62), Udbyhøjvej 106, st. 8930, Randers Nø, info@prodevel.dk er 
dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Du kan kontakte PRO Developments på tlf. 60 66 99 10 eller 
mail info@prodevel.dk, hvis du har spørgsmål til behandlingen. 

Vi anvender ikke Cookies på vores hjemmeside. 

 


