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Persondatakatalog 

Virksomhed 
Gorenje Group Nordic 
Sydvestvej 15, 3  
DK-2600 Glostrup 

Personlige oplysninger CRM-kampagner 
Persondataansvarlig Julie Steiner 

Relevant medlem af 
persondatakommissionen 

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5 
1300 København K 
Telefon 3319 3200 
Fax 3319 3218 
E-mail dt@datatilsynet.dk 

Formålet med 
databehandlingen Udsendelse af nyhedsbreve 

Grundlag for 
databehandlingen Behandlingen er baseret på personligt samtykke   

Kilde for de personlige 
oplysninger De personlige oplysninger leveres af datasubjektet  

Automatisk 
beslutningstagning 

 
Der er ingen automatisk beslutningstagning.    

Kategorier af personlige 
oplysninger Navn, efternavn, e-mailadresse 

Særlige kategorier af 
indsamlede personlige 
oplysninger1 

 
Nej 

Personer, som bruger 
oplysningerne 

AV-Studios redaktører - kontraktpersonale 
Kampagneleder i selskabet Gorenje  

Overførsel af data til 
tredjeland Personlige oplysninger bliver kun brugt i datasubjektets hjemland. 

Opbevaringstid Opbevaringstid - indtil udmelding  
Generel beskrivelse af 
teknisk sikkerhed 

Adgang til data er beskyttet med adgangskode og med yderligere 
adgangstilladelse, som kun gives til kampagneledere. 

Generel beskrivelse af 
organisatorisk sikkerhed 

Gorenje har i dag sikkerhedspolitikker, procedurer og andre beskrevne 
procedurer, som beskriver sikkerheden for personlige oplysninger. 

Systemer som indeholder 
personlige oplysninger 
(Anvendelse) 

  
SiteKit4/ CMS/ CRM 
  

Kontraktmæssig 
databehandler 

  
 
AV studio   
Koroška cesta 55 
3320 Velenje 
 

                                                             
1Personlige oplysninger, som indeholder information om race eller etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs 
eller filosofisk tro eller fagforeningsmedlemsskab og behandling af genetisk data, biometrisk data mhp. på unik 
identifikation af en fysisk person, data vedr. sundhed og en fysisk persons sexliv eller seksuel orientering. 
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Repræsentant Fru Vida Žgank 
Dataansvarlig Nina Obradovič 
  

 

 

 

Datasubjektets rettigheder 
Datasubjektets 
rettigheder - Ret til 
adgang 

Baseret på datasubjektets anmodning via virksomhedens hjemmeside. 

Datasubjektets 
rettigheder - Ret til 
rettelser 

Baseret på datasubjektets anmodning via virksomhedens hjemmeside. 

Datasubjektets 
rettigheder - Ret til at 
blive glemt 

Baseret på datasubjektets anmodning via virksomhedens hjemmeside. 

Datasubjektets 
rettigheder - Ret til 
begrænset 
databehandling 

Baseret på datasubjektets anmodning via virksomhedens hjemmeside. 

Datasubjektets 
rettigheder - 
Meddelelser vedr. 
rettelser eller sletning af 
personlige oplysninger 
eller begrænset 
behandling 

Baseret på datasubjektets anmodning via virksomhedens hjemmeside. 

Datasubjektets 
rettigheder - Ret til 
dataportabilitet 

Baseret på datasubjektets anmodning via virksomhedens hjemmeside. 

Datasubjektets 
rettigheder - Ret til 
automatisk individuel 
beslutningstagning 

Automatisk beslutningstagning finder ikke anvendelse i denne 
persondataindsamling. 

 

 


