
 

 
 

 

 
 

PRIVATLIVSPOLITIK 

SKANDINAVISK MOTOR CO. PREMIUM IMPORT A/S (PORSCHE DANMARK) 

 

 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan SKANDINAVISK MOTOR CO. PREMIUM IMPORT A/S (Porsche Danmark) (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysnin-
ger.  

 

1 DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

SKANDINAVISK MOTOR CO. PREMIUM IMPORT A/S  

CVR-nr. 25 59 25 14 

Banevingen 6 

2200 København N 

persondata@semler.dk 

+ 45 43 28 82 00 
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2 BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN 

Formål Kategorier af personoplys-
ninger 

Kilder  Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring 

Levering af vores ydelse 

a) Salg af biler:  
Personoplysninger anvendes 
til at udarbejde tilbud på bi-
ler, som du har anmodet om, 
prøvekørsler, til bestilling og 
klargøring af biler samt til 
transport og flytning af be-
stilte biler.  
 

b) Eftersalg:        
Personoplysninger anvendes 
til værkstedsbesøg og værk-
stedstest. generel kommuni-
kation med forhandlere, til 
kundesupport, tilbagekaldel-
sesaktioner, håndtering af ga-
rantisager, forsikring. 
 

c) Opfølgning på vores 
ydelse:  
Personoplysninger anvendes 
til opfølgning på salg og 
værkstedsbesøg via kundetil-
fredsundersøgelser, samt be-
handling af klagesager og an-
dre henvendelser. 
 

d) Vejhjælp og mobility ser-
vice 
 

e) Videoovervågning 

Vi behandler følgende katego-
rier af personoplysninger om 
dig:  

Almindelige personoplys-
ninger: 

a)-f) 

• Navn, adresse, email, tele-
fonnummer. 

• Kundenummer, kommisi-
onsnummer, registrerings-
nummer, stelnummer*, re-
gistreringsattest. 

• Kørekort, CPR-nummer. 
• Oplysninger om bilens til-

stand, oplysninger om din 
oplevelse af vores service i 
forbindelse med salg eller 
værkstedsbesøg, forsik-
ringsoplysninger. 
 

• b)-c) Korrespondance: 
Kundeklager, oplysninger 
om din oplevelse af vores 
service.  
 

• d) Oplysninger behandlet 
i forbindelse med 
vejhjælp og mobilitets-
ydelser: afhentnings-
adresse, kundeklager, 
GPS-position, tekniske 

Vi indsamler oplysnin-
ger fra følgende kilder:  

• Direkte fra dig 

a)-d) & f) 

 

• Fra Dr. Inq. 
H.c.F. Porsche AG 
(fabrikken) 

a)-f) 

 

• Fra forhandlere 
og servicepart-
nere 

a)-f) 

 
• Finansielle institu-

tioner, som vi 
samarbejder med 
og igennem hvil-
ken du har ind-
gået aftale 

a) 
 

• a) – b) & d) For-
sikringsselskaber, 
hvor du vil eller 

Vi behandler dine personop-
lysninger som beskrevet 
ovenfor baseret på følgende 
behandlingsgrundlag 

• Indgåelse og opfyl-
delse af en aftale  

a)-d) 

Artikel 6.1.b (nødvendig 
af hensyn til opfyldelse 
af en kontrakt, som du 
er part i) 
 

• Retlig forpligtigelse 

a)-d) 

Artikel 6.1.c (nødvendig 
for at vi kan overholde 
en retlig forpligtelse i 
forbindelse med tilbage-
kaldelsesaktioner, do-
kumentation overfor 
SKAT af prøvekørsler, 
samt dokumentation 
over for andre myndig-
heder) 

 
• Legitim interesse  

a)-f) 
Artikel 6.1.f (Nødvendig 
for forfølgelsen af legi-
time interesse for os.)  

Vi kan dele dine personop-
lysninger med: 

a)-d) & f)  

• Fabrikkerne, hvor bi-
lerne produceres, 
herunder Dr. Inq. 
h.c. F. Porsche AG  

 
a)-d) & f) 
• En række af de med 

fabrikkerne koncern-
forbundne selskaber, 
herunder  
Porsche Financial 
Services GmbH og 
Porsche Smarts Mo-
bility GmbH 

a)-f)  

• Leverandører, for-
handlere og service-
partnere, herunder 
IT-leverandører, sup-
port m.m. 

a)-d) & f) 

• Samarbejdspartnere, 
herunder til 
vejhjælp/rednings-
virksomheder, analy-
sebureauer der bistår 

Vi vil opbevare personoplysninger så 
længe det er nødvendigt til de formål, der 
er nævnt.  

• a)-d) & f) Vi opbevarer oplysninger 
om dig så længe du er aktiv kunde 
hos os. Vi betragter dig som aktiv 
kunde så længe, vi inden for de se-
neste tre år har været i kontakt med 
dig. Oplysninger om dig slettes, når 
du ikke har været aktiv kunde i et 
år; altså 4 år efter vores seneste 
kontakt med dig. 

Undtagelser: 

o a)-c) Oplysninger, der indgår i 
bogføringsmateriale (fakturaer 
mv.), opbevares i overens-
stemmelse med bogføringslo-
vens regler; dvs. 5 år fra ud-
gangen af det regnskabsår, re-
gistreringen vedrører 

o a) Køresedler (oplysninger om 
prøveture) opbevares i 5 år  

o a)-c) Oplysninger om biler op-
bevares dog i hele bilens leve-
tid. 
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Der kan af hensyn til sikker-
hed og kriminalitetsforebyg-
gelse være videoovervågning 
på vores lokationer. 
 

f) Statistik:  
Personoplysninger anvendes 
til at udarbejde (historiske) 
statistikker for salg af biler.  
 
 

data fra bilen, abonne-
mentsoplysninger.  

 
• e) Billede og videoopta-

gelser af dit køretøj i for-
bindelse med værksteds-
besøg til beskrivelse af 
forhold konstateret under 
gennemgang af køretø-
jet. 

 
Følsomme oplysninger 
• a), d) Helbredsoplysnin-

ger, ved bestilling af han-
dicap-biler, eller såfremt 
vi kommer i besiddelse af 
helbredsoplysninger i for-
bindelse med vejhjælps-
service. 

• a) Overtrædelse af straf-
belagt lovgivning, herun-
der færdselsloven i for-
bindelse med prøvekørs-
ler, leasing og udlejning. 

 

har tegnet forsik-
ring af dit køretøj 
mv. 
a)-d) 

 

De legitime interesser 
der forfølges er vores 
interesse i at kunne for-
svare, fastlægge eller 
gøre retskrav gæl-
dende, optimering af 
lagerlogistik samt intern 
opfølgning på salg samt 
optimering af forret-
ningsdrift og sikring af 
kvalitet på værksteds-
arbejde og salg. Herud-
over er det vores inte-
resse i at føre statistik-
ker over solgte biler 
m.m. til internt brug og 
til fabrikken, samt vo-
res interesse i opfølg-
ning på salg og værk-
stedsbesøg og heraf 
følgende forretningsud-
vikling. Afsluttende er 
det vores legitime inte-
resse at videoovervåge, 
således vi kan fore-
bygge kriminalitet og 
sikre, at det er trygt og 
sikkert at færdes på vo-
res lokationer. 

• Retskrav  
b)-c)  
Artikel 9.2.f (retskravs-
reglen - nødvendig af 
hensyn til opfyldelse af 
en kontrakt, som du er 
part i, samt ved kla-
ger/reklamationer).  

 

med kundetilfredsun-
dersøgelser, virksom-
heder der leverer 
klargøring eller trans-
port af biler m.m. 

a)-b) 

• Finansielle institutio-
ner og forsikringssel-
skaber, som vi sam-
arbejder med for at 
assistere vores virk-
somhed.  

a)-d) 

• Koncernselskaber, 
herunder særligt for-
handlere. 

b) 

• Offentlige myndighe-
der, herunder fx Sik-
kerhedsstyrelsen, 
Trafikstyrelsen og 
SKAT. 

a)-d) 

• Rådgivere, advokater, 
revisorer og andre 
konsulenter mv. 
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• a) § 11 i databeskyt-
telsesloven (vedrører 
CPR-numre) 
 

Marketing, event og konkurrencer  

 
 
a) Markedsføring:  

Personoplysninger anvendes 
til markedsføringsmæssige 
formål, herunder at målrette 
vores kommunikation med dig 
på baggrund af dine inte-
resse- og fokusområder samt 
sende dig relevant markedsfø-
ring i form af bl.a. nyheds-
breve og magasiner. 
 

b) Events:  
Personoplysninger anvendes 
til tilmelding til og afholdelse 
af events for kunder.  
 

c) Håndtering af pressen.  
Personoplysninger anvendes 
til brug for markedsføring 
overfor pressen, herunder 
særligt events for journali-
ster, samt markedsføring via 
kommunikationsplatform. 
Personoplysninger anvendes 
yderligere til udlån af presse-
biler.  
 

d) Hjemmeside:  
Personoplysninger indsamles 
ved din brug af vores hjem-
meside. Disse oplysninger 
bruger vi f.eks. til at optimere 

Vi behandler følgende katego-
rier af personoplysninger om 
dig:  

a) Almindelige personop-
lysninger: 
a)-e) 

• Navn, adresse, email, tele-
fonnummer, fødselsdag, 
arbejdsplads og stillingsbe-
tegnelse, ip-adresse, din 
anvendelse af vores hjem-
meside,  

• Kundenummer, registre-
ringsnummer, stelnum-
mer.  

• Kørekort, CPR-nummer, 
pasoplysninger.  

• c): Oplysninger om udlån 
af biler til pressen: Lejeaf-
tale, stelnummer, faktura-
oplysninger, oplysninger 
om det lejede produkt, in-
formation om app aktive-
ringer, registreringsnum-
mer, lejeperiode, skader 
på køretøjet, ulykker og 
havari som køretøjet er in-
volveret i og øvrige oplys-
ninger, der følger af den 
individuelle aftale. 

• e) Oplysninger ift. konkur-
rencer: Oplysninger om 

Vi indsamler oplysnin-
ger fra følgende kilder:  

• Direkte fra dig 
a)-d) 
 

• Fra Dr. Inq. h.c. 
F. Porsche AG (fa-
brikken) 
a)-d) 
 

• Fra forhandlere 
og servicepart-
nere 
a)-d) 
 

 

 

 

Vi behandler dine personop-
lysninger som beskrevet 
ovenfor baseret på følgende 
behandlingsgrundlag 

• Samtykke  
a)-e) 
Artikel 6.1.a (samtykke) 
 

• Indgåelse og opfyl-
delse af en aftale  
a)-c) & e) 
Artikel 6.1.b (nødvendig 
af hensyn til opfyldelse 
af en kontrakt, som du 
er part i)  
 

• Retlig forpligtigelse 
a), c) & d) 
Artikel 6.1.c (nødvendig 
for at vi kan overholde 
en retlig forpligtelse i 
forbindelse dokumenta-
tion overfor myndighe-
der). 
 

• Legitim interesse 
a)-e) 
Artikel 6.1.f (Nødvendig 
for forfølgelsen af legi-
time interesse for os.) 
Den legitime interesse 
der forfølges er vores 

Vi kan dele dine personop-
lysninger med: 

• a) – e) Fabrikkerne, 
hvor bilerne produce-
res, herunder Dr. 
Inq. h.c. F. Porsche 
AG  
 

• a) – e) En række af 
de med fabrikkerne 
koncernforbundne 
selskaber, herunder  
Porsche Financial 
Services GmbH og 
Porsche Smarts Mo-
bility GmbH 

 
 

• a) – e) Leverandører 
og forhandlere, her-
under IT-leverandø-
rer, reklame-, ana-
lyse- og kommunika-
tionsleverandørerer. 
 

• a) – e) Samarbejds-
partnere, herunder i 
forbindelse med af-
holdelse af events, 
rejsebureauer, op-
holdssteder og lign. 

 
 

Vi vil opbevare personoplysninger så 
længe det er nødvendigt til de formål, der 
er nævnt.  

• a)-e) Vi opbevarer oplysninger om 
dig så længe du er aktiv kunde hos 
os. Vi betragter dig som aktiv kunde 
så længe, vi inden for de seneste tre 
år har været i kontakt med dig. Op-
lysninger om dig slettes, når du ikke 
har været aktiv kunde i et år; altså 
4 år efter vores seneste kontakt med 
dig. 

Undtagelser: 

o a)-c) Oplysninger, der indgår i 
bogføringsmateriale (fakturaer 
mv.), opbevares i overens-
stemmelse med bogføringslo-
vens regler; dvs. 5 år fra ud-
gangen af det år, registrerin-
gen vedrører 

o c) Køresedler (oplysninger om 
prøveture) opbevares i 5 år 

o c) Oplysninger om biler opbe-
vares dog i hele bilens levetid 

o a)-c) Personoplysninger fra 
begivenheder (presseture 
mv.) slettes, når begivenhe-
den er slut. 

o a), b), d) & e) Billeder og vi-
deooptagelser fra events mv. 
slettes som udgangspunkt ef-
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brugeroplevelsen på vores 
hjemmeside og de ydelser vi 
tilbyder.  
Hvis du har accepteret mar-
kedsføringscookies, registre-
rer og behandler vi oplysnin-
ger indsamlet via markedsfø-
ringscookies. Vi anvender in-
formation indsamlet via mar-
kedsføringscookies til at til-
passe vores markedsførings-
materiale til dine interesser 
(profilering). Hvis du har gi-
vet samtykke til at modtage 
markedsføringsmateriale fra 
os eller hvis du booker en 
prøvetur, kan vi også koble 
oplysninger om navn, e-mail-
adresse og telefonnummer 
sammen med de oplysninger, 
vi har indsamlet via markeds-
føringscookies og på den 
måde tilpasse vores dialog 
med dig ifm. prøveturen, eller 
indholdet i det markedsfø-
ringsmateriale, vi sender til 
dig.  
Hvis du har accepteret mar-
kedsføringscookies, sker der 
desuden en registrering og 
behandling af oplysninger 
som indsamles via social-me-
die-relaterede 1. og 3. parts 
cookies og cookie-lignende 
teknologier (såsom Facebook 
Pixels). Oplysninger om din 
brug af hjemmesiden indsam-
let via disse cookies, din brug 
af sociale medier, og andre 
kundeoplysninger kan blive 

produktet (præmien), øv-
rige oplysninger du giver 
os ift. konkurrencer.  

 

interesse i markedsfø-
ring via vores hjemme-
side.  
 

• § 11 i databeskyttel-
sesloven (vedrører 
CPR-numre) 

 

• a) – d) Koncernsel-
skaber, herunder 
særligt forhandlere. 

ter 1 år, eller når de ikke læn-
gere har en markedsførings-
mæssig aktualitet, medmindre 
materialet gemmes af histori-
ske formål.   

o a)-e) Chatkorrespondancen 
opbevares i 30 dage. 

o a) Vi behandler dit navn og 
email, så længe du er tilmeldt 
vores nyhedsbrev og i op til 2 
år fra tilbagekaldelse af sam-
tykke til at modtage markeds-
føring fra os.  

o e) Oplysninger indsamlet i for-
bindelse med konkurrencer 
slettes 3 måneder efter kon-
kurrencens løbetid. Oplysnin-
ger om præmiemodtager kan 
blive behandlet i længere tid, 
alt afhængigt af produktet 
(præmien). 
 

• c) Vi opbevarer oplysninger om dig 
i din egenskab af journalist, der be-
skæftiger sig professionelt med vo-
res virksomhed og vores produkter, 
så længe vi inden for de seneste 3 
år har været i kontakt med dig. Op-
lysninger om dig slettes, når du 
ikke har været aktiv i 1   år; altså 4 
år efter vores seneste kontakt med 
dig. 
 

• a), d) Vi opbevarer oplysninger ind-
samlet via markedsføringscookies i 
op til 12 måneder, hvorefter oplys-
ningerne vil blive slettet. 
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udvekslet mellem os og soci-
ale medie-platforme, med 
henblik på at kunne tilpasse 
indholdet af det markedsfø-
ringsmateriale, som vi sender 
til dig på andre hjemmesider, 
herunder på de sociale me-
dier.  
 
Til brug for bannerreklamer 
på forskellige hjemmesider 
udveksler vi desuden din 
hashede e-mailadresse med 
forskellige udbydere af hjem-
mesider, tjenester og lig-
nende, som tilbyder banner-
reklamer, for at vi bedre kan 
målrette vores markedsføring 
til relevante målgrupper, 
samt tilpasse og personalise-
rer indholdet af annoncer på 
vores hjemmesider til dig.  
 
Du kan læse mere om vores 
brug af cookies i vores Coo-
kiepolitik. Cookiepolitikken 
findes nederst på vores hjem-
meside: Porsche  
 

e) Konkurrencer:  
Personoplysninger anvendes 
til deltagelse i konkurrencer, 
hvor vores produkt indgår i 
præmie.  
 
 

 

 

https://www.porsche.dk/cookies/
https://www.volkswagen-erhvervsbiler.dk/da/Cookiepolitik.html
https://www.volkswagen-erhvervsbiler.dk/da/Cookiepolitik.html
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3 FÆLLES DATAANSVAR 

3.1 Skandinavisk Motor Co. Premium Import A/S og Volkswagen Semler Finans Danmark A/S er i visse tilfælde fælles dataansvarlig for 
behandling af dine personoplysninger vedrørende service- og reparationsabonnementer 

 

De juridiske enheder, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er: 

 

SKANDINAVISK MOTOR CO. PREMIUM IMPORT A/S   VOLKSWAGEN SEMLER FINANS DANMARK 

CVR-nr. 25 59 25 14     CVR-nr. 40 86 12 46 

Banevingen 6      Park Allé 350A, 1 

2200 København N     2605 Brøndby 

persondata@semler.dk     persondata@semler.dk 

+ 45 43 28 82 00      + 45 70 60 60 92 

 

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN     
Formål 
 

Kategorier af personoplysnin-
ger 

Kilder Behandlingsgrundlag Modtagere Opbevaring  

 
Service- og reparationsabonnementer 
 

     

Vi indsamler og behandler 
dine personoplysninger, når 
du indgår en Service- og repa-
rationsaftale med Volkswagen 
Semler Finans A/S og os.  

Vi behandler følgende katego-
rier af personoplysninger om 
dig: 

 
Almindelige personoplysninger 

Vi indsamler dine personop-
lysninger fra følgende kilder: 

 
• Direkte fra dig  

Vi behandler dine personoplys-
ninger på følgende retsgrundlag:  

 
Indgåelse og opfyldelse af en af-
tale 

Vi deler dine personoplysnin-
ger med:  

 

Vi vil opbevare personoplysnin-
ger så længe det er nødvendigt 
til de formål, der er nævnt.  
 

mailto:persondata@semler.dk
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I samarbejdet med Volkswa-
gen Semler Finans A/S er vi 
ansvarlig for behandlingen af 
dine personoplysninger i for-
bindelse med administration af 
dit Service- og reparations-
abonnement, herunder: 
 
• Levering af ydelser til dig 

omfattet af Service- og re-
parationsabonnementet.  

• Håndtering af dialog med 
dig vedr. produktet og 
evt. krav du måtte gære 
gældende ifm. produktet.  

 
Dine personoplysninger be-
handles også af Volkswagen 
Semler Finans A/S, og du kan 
læse mere om Volkswagen 
Semler Finans A/S’ behandling 
af data i deres privatlivspolitik  
her 

 

• Navn, adresse, telefon-
nummer, kundenummer  

• Oplysninger om køretøjet, 
som Service- og reparati-
onsaftalen skal dække, 
herunder mærke, model, 
registrerings- og stelnum-
mer, kilometerstand, afta-
lens varighed mv.  

 
 

• Volkswagen Semler Fi-
nans A/S  

• Samarbejdspartnere, 
herunder forhandlere og 
servicepartnere.  

Artikel 6.1.b. Nødvendig af hen-
syn til opfyldelse af en kontrakt, 
som du er part i, eller af hensyn 
til gennemførelse af foranstalt-
ninger, der træffes på den regi-
streredes anmodning forud for 
indgåelse af en kontrakt. 
 
Legitime interesser 
Artikel 6.1.f. Nødvendig for for-
følgelsen af legitime interesser 
for os. Vi har en legitim inte-
resse i at administrere din aftale 
herunder, at håndtere kunde-
henvendelser og generelle 
spørgsmål vedrørende admini-
stration af din aftale. 

 
 

• Leverandører, herunder 
leverandører af IT-syste-
mer, IT-løsninger, sup-
port mv.  

• Samarbejdspartnere, her-
under forhandlere, ser-
vicepartnere, finansielle 
institutioner, inkassovirk-
somhed, advokatvirksom-
heder mv.  
 

• Vi opbevarer oplysninger 
om dig så længe du er ak-
tiv kunde hos os. Vi betrag-
ter dig som aktiv kunde så 
længe, vi inden for de se-
neste 3 år har været i kon-
takt med dig. Oplysninger 
om dig slettes, når du ikke 
har været aktiv kunde i et 
år; altså 4 år efter vores 
seneste kontakt med dig. 
 

Undtagelser: 
• Oplysninger, der indgår i 

bogføringsmateriale (faktu-
raer mv.), opbevares 
mindst i overensstemmelse 
med bogføringslovens reg-
ler; dvs. 5 år fra udgangen 
af det regnskabsår, regi-
streringen vedrører. 

• Oplysninger om køretøjer 
opbevares dog i hele køre-
tøjets levetid. 

• Videooptagelser af dit køre-
tøj i forbindelse med værk-
stedsbesøg opbevares i 18 
måneder. 

 

 

 

 

 

 

https://www.vwsf.dk/cookiepolitik.html
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3.2 Skandinavisk Motor Co. Premium Import A/S og Facebook er i visse tilfælde fælles dataansvarlige for behandling af dine personoplys-
ninger på Facebook 

 
De juridiske enheder, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 
 

SKANDINAVISK MOTOR CO. PREMIUM IMPORT A/S   Facebook Ireland Ltd.    

CVR-nr. 25 59 25 14      4 Grand Canal Square     

Banevingen 6      Grand Canal Harbour    

2200 København N     Dublin 2, Ireland      

persondata@semler.dk      

+ 45 43 28 82 00  
 

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN     
 
Formål 

 
Kategorier af personoplysnin-
ger 

 
Kilder 

 
Behandlingsgrundlag 

 
Modtagere 

 
Opbevaring  

 
Sociale medier  

 

     

Sociale medier 
Dine personoplysninger ind-
samles ved dine besøg på vo-
res sider på sociale medier, 
herunder når du kommunike-
rer med os via kommentarer 
og direkte beskeder på sociale 
medier. 
 
Vi anvender Facebook i forbin-
delse med markedsføring på 

Vi behandler følgende katego-
rier af personoplysninger om 
dig: 
 
Almindelige personoplysninger 
• Navn og brugernavn 
• Køn, alder og fødselsdato  
• Personlige oplysninger og 

andre oplysninger, som 
kan blive læst ud fra din 
Facebook profil. 

• Geografisk begrænsning 

Vi indsamler dine personop-
lysninger fra følgende kilder: 

 
• Direkte fra dig 
• Offentlige kilder, fx soci-

ale medier  
 

Vi behandler dine personoplys-
ninger på følgende retsgrundlag:  

 
• Artikel 6.1.f. Nødvendig for 

forfølgelsen af vores legi-
time interesse i markedsfø-
ring og kommunikation på 
sociale medier.  

 

Vi deler dine personoplysnin-
ger med:  

 
• Leverandører og samar-

bejdspartnere, herunder 
ifm. serviceleverandører 
og teknisk support;  

Vi vil opbevare personoplysnin-
ger så længe det er nødvendigt 
til de formål, der er nævnt.  
 
• Oplysningerne opbevares af 

Facebook, som beskrevet i 
deres privatlivspolitikker.  
 

• Opbevaringsperioden for de 
personoplysninger, som vi 
modtager i forbindelse med 
din brug af vores Facebook 

mailto:persondata@semler.dk
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sociale medier, opslag på vo-
res virksomheds sider, samt 
bruger statistik og analyse-
værktøjer fra Facebook, og 
derfor er vi og Facebook fæl-
les dataansvarlige for behand-
ling af personoplysninger om 
dig, når du besøger vores side 
på Facebook og/eller når vi la-
ver markedsføringskampagner 
via Facebook. Du kan læse 
mere om aftalen vedrørende 
fælles dataansvar her.  

 
Dine personoplysninger be-
handles også af Facebook, 
som beskrevet i Facebook's 
privatlivspolitik her. 

• Muligvis adresse, e-mail-
adresse og telefonnum-
mer  

• Enhver kommunikation, 
som du har med os gen-
nem vores Facebook 
side/profil, f.eks. spørgs-
mål du stiller i et opslag 
på vores side eller i en 
kommentar på et af vores 
opslag.  

 

side, herunder kommunika-
tion med os, er nærmere 
beskrevet under kundehen-
vendelser, som anført i 
denne privatlivspolitik. Som 
udgangspunkt deaktiverer 
vi ”direct message” funktio-
ner på vores sociale medier 
og besvarer ikke henven-
delser modtaget på sociale 
medier, udover at henvise 
til at kontakte os via vores 
almindelige kundeservice-
kanaler.  

 
 

 

  

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/privacy/explanation
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3.3 Skandinavisk Motor Co. Premium Import A/S og LinkedIn er i visse tilfælde fælles dataansvarlige for behandling af dine personoplys-
ninger på LinkedIn 

 
De juridiske enheder, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 
 

SKANDINAVISK MOTOR CO. PREMIUM IMPORT A/S   LinkedIn Ireland Unlimited Company 

CVR-nr. 25 59 25 14     Att: Data Protection 

Banevingen 6        Wiltton Plaza 

2200 København N     Wilton Place, Dublin 2, Ireland 

persondata@semler.dk      

+ 45 43 28 82 00  
 

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN     
 
Formål 

Kategorier af personoplys-
ninger 

 
Kilder 

 
Behandlingsgrundlag 

 
Modtagere 

 
Opbevaring  

 
Sociale medier  
 

     

Sociale medier 
Dine personoplysninger ind-
samles ved dine besøg på vo-
res sider på sociale medier, 
herunder når du kommunike-
rer med os via kommentarer 
og direkte beskeder på soci-
ale medier, såsom på vores 
LinkedIn sider/profiler. 
 
Vi anvender Linkedin i forbin-
delse med markedsføring og 
opslag af Skandinavisk Motor 
Co. A/S, når vi bruger stati-
stik og analyseværktøjer fra 

Vi behandler følgende kate-
gorier af personoplysninger 
om dig: 
 
Almindelige personoplysnin-
ger 
• Navn og brugernavn 
• Køn, alder og fødsels-

dato  
• Personlige oplysninger 

og andre oplysninger, 
som kan blive læst ud 
fra din Linkedin profil, 

Vi indsamler dine person-
oplysninger fra følgende 
kilder: 
 
• Direkte fra dig 
• Offentlige kilder, fx 

sociale medier  
 

Vi behandler dine personoplys-
ninger på følgende retsgrund-
lag:  

 
• Artikel 6.1.f. Nødvendig for 

forfølgelsen af vores legi-
time interesse i markedsfø-
ring og kommunikation på 
sociale medier.  

 

Vi deler dine personoplysninger med:  
 
• Leverandører og samarbejds-

partnere, herunder service leve-
randører og teknisk support  

• Koncernselskaber 

Vi vil opbevare personoplysnin-
ger så længe det er nødvendigt 
til de formål, der er nævnt.  

 
• Oplysningerne opbevares af 

Linkedin, som beskrevet i 
deres privatlivspolitikker.  

• Opbevaringsperioden for de 
personoplysninger, som vi 
modtager i forbindelse med 
din brug af vores Linkedin 
side, herunder kommunika-
tion med os, er nærmere 

mailto:persondata@semler.dk
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LinkedIn (”Insight”), samt når 
vi uploader og promoverer 
stillingsopslag herpå, og der-
for er vi og Linkedin i visse 
tilfælde fælles dataansvarlige 
for behandling af personop-
lysninger om dig, når du be-
søger vores side på Linkedin 
og/eller når vi laver markeds-
føringskampagner via Linke-
din. Du kan læse mere om af-
talen vedrørende fælles data-
ansvar her. 
 
Dine personoplysninger be-
handles også af Linkedin, 
som beskrevet i Linkedin's 
privatlivspolitik her. 

herunder CV-oplysnin-
ger og oplysninger om 
uddannelse samt er-
hvervserfaring. 

• Geografisk begræns-
ning 

• Muligvis adresse, e-
mailadresse og telefon-
nummer  

• Enhver kommunikation, 
som du har med os 
gennem vores Linkedin 
side/profil, f.eks. 
spørgsmål du stiller i et 
opslag på vores side el-
ler i en kommentar på 
et af vores opslag.  

 

beskrevet under kundehen-
vendelser, som anført i 
denne privatlivspolitik.  

• Oplysninger modtaget i for-
bindelse med jobansøgnin-
ger og stillingsopslag, be-
handles og opbevares i 
overensstemmelse med be-
handlingsaktiviteten ”Re-
kruttering” 

 
 

  

https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
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4 OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS  

Vi benytter Microsoft 365, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se listerne over Microsofts underdatabehandlere på 
Microsofts hjemmeside, her, her og her. 

Derudover benytter vi Google – herunder Google Analytics, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se en liste over de 
lokationer, hvor Google kan behandle dine personoplysninger her https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html.  

Vi kan desuden udveksle data med sociale medier, herunder når vi sætter 3. parts cookies eller i øvrigt videregiver data til disse. I så fald kan der potentielt også 
ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU, afhængigt af det pågældende sociale medie.  

Endelig benytter vi Interaction Studio og Salesforce, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. 

I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-Kommissionen som et såkaldt "sikkert tredjeland", og ellers sker overførslen på grundlag af EU-Kommissionens standard-
kontraktbestemmelser. Du kan få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os på kontaktinformationerne anført ovenfor. 

 

5 PROFILERING  

Vi bruger profilering til at kunne tilbyde dig bestemte ydelser og produkter, du er mest interesseret i, så vi kan målrette vores markedsføring imod at kunne tilbyde 
dig de mest relevante tilbyd, nyheder, ydelser og produkter, som opfylder dine personlige præferencer og interesser. 
 
Profileringen kan ske ved at sammenstille data om din adfærd på vores hjemmesider med de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med køb via vores 
webshops, tilmeldelse til at modtage markedsføringsmateriale, samt ved tilmeldelse til vores konkurrencer.  
 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af, vores legitime interesse i at kunne indsamle og administrer dine oplysninger til personali-
sering af vores markedsføring og hjemmesider til dig, jf. GDPR artikel 6, litra f.  
 
Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering, hvorefter vi ophører med at behandle dine personoplysninger som anført ovenfor. Du kan gøre indsigelse via 
vores GDPR-portal https://gdpr.semler.dk eller ved at skrive til persondata@semler.dk.  
 

 

6 DINE RETTIGHEDER  

Du har følgende rettigheder: 

• Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger. 

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring 

https://aka.ms/Online_Serv_Subcontractor_List
http://aka.ms/servicesapprovedsuppliers
https://aka.ms/Microsoft_Online_Services_Subcontractors_Personal_Data
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
https://gdpr.semler.dk/
mailto:persondata@semler.dk
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• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke 
have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.  

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder via hjemmesiden https://gdpr.semler.dk og du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på de ovenfor nævnte 
kontaktoplysninger. 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette 
afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

 

7 ÆNDRING AF NÆRVÆRENDE PRIVATLIVSPOLITIK 

Vi opdaterer vores privatlivspolitik, når vi skønner, at der er behov for det, for eksempel når vi udbyder nye ydelser. Den seneste version af privatlivspolitikken er 
altid tilgængelig på vores hjemmeside eller https://gdpr.semler.dk. 
  

Denne version er godkendt og offentligt 21. april 2022 

 

 

https://gdpr.semler.dk/
https://gdpr.semler.dk/
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