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Oplysningspligt i henhold til artikel 13 i den generelle forordning om databeskyttelse 
(GDPR) 

 

Indledning 

ENGEL AUSTRIA GmbH følger fuldt ud databeskyttelsesprincipperne i  EU og overholder de 
relevante lovbestemte krav i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). 

Derfor indhenter, behandler og overfører ENGEL AUSTRIA GmbH udelukkende 
personoplysninger, når der foreligger et retsgrundlag (artikel 6 i GDPR), og lægger vægt på at 
sikre overholdelsen af principperne for behandling af personoplysninger (artikel 5 i GDPR). 

Nedenstående danner grundlag for en effektiv udøvelse af registreredes rettigheder i henhold 
til GDPR. 

 

1. Den dataansvarliges identitet 

ENGEL AUSTRIA GmbH fastlægger formål og hjælpemidler i forbindelse med behandling af 
personoplysninger. Som dataansvarlig i henhold til GDPR kan ENGEL AUSTRIA GmbH 
kontaktes med følgende kontaktoplysninger: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Østrig 

 

Tlf.: +43 50 620-0  

Fax: +43 50 620-3009  

E-mail: dataprotection@engelglobal.com   

 

Oplysninger om ENGELs afdelinger globalt (ENGEL-koncerngruppen) findes på 
www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Behandlingsformål og retsgrundlag 

ENGEL AUSTRIA GmbH behandler personoplysninger med det formål at behandle ordrer og 
opfylde kontrakter samt med henblik på at overholde lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Der 
foregår desuden behandling med henblik på gennemførelse af registrerings- og 
legitimationsprocesser.  

 

ENGEL AUSTRIA GmbH indhenter, behandler og overfører eventuelt personoplysninger på 
grundlag af et samtykke fra de registrerede. Opfyldelse af en kontrakt som det primære formål 
til behandling af personoplysninger udgør et supplerende retsgrundlag. Tilsvarende er der 
navnlig en legitim interesse i overførsel af personoplysninger inden for ENGEL-
koncerngruppen.       
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3. Modtagere i EU 

Såfremt behandlingsformålene kræver dette, overføres personoplysninger i EU til selskaber og 
repræsentationer i ENGEL-koncerngruppen.  

 

 

4. Overførsel til tredjelande 

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU (tredjelande) foretages udelukkende til 
ENGEL-koncerngruppens selskaber og repræsentationer i disse lande med henblik på 
ordrebehandling og opfyldelse af kontrakter.  

Ved overførsel af personoplysninger til ENGEL-koncerngruppens selskaber og 
repræsentationer med sæde uden for EU har Kommissionen enten truffet afgørelse om 
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller der foreligger passende 
databeskyttelsesgarantier i henhold til artikel 46 i GDPR. 

Uanset ENGEL-koncerngruppens høje databeskyttelsesniveau og klare tilslutning til 
databeskyttelsesprincipperne i GDPR kræver overførsel af personoplysninger til tredjelande 
uden undtagelse samtykke fra de registrerede. 

 

5. Opbevaringstidsrum 

I henhold til princippet om opbevaringsbegrænsning opbevarer ENGEL AUSTRIA GmbH 
personoplysninger i det lovbestemte opbevaringstidsrum. På basis af de relevante 
bestemmelser følger således en grundlæggende opbevaringsperiode på syv år fra opfyldelse 
af kontrakten eller afslutningen af forretningsforholdet.  

Ud over de lovbestemte opbevaringstidsrum opbevares personoplysninger højst i et tidsrum, 
der er nødvendigt med henblik på at opfylde det konkrete behandlingsformål, eller for at retskrav 
kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, navnlig som defineret i artikel 17, stk. 3, litra 
e, i GDPR. 

 

6. De registreredes rettigheder 

Til beskyttelse af deres interesser har de registrerede  

- indsigtsret 

- ret til berigtigelse 

- ret til sletning ("ret til at blive glemt") 

- ret til begrænsning af behandling 

- ret til indsigelse mod behandlingen 

- ret til dataportabilitet 

- så vidt muligt ret til underretning i forbindelse med berigtigelse eller sletning af 
personoplysninger samt 

- ret til menneskelig gennemgang af fuldstændig automatiske afgørelser 

 

7. Tilbagetrækning af samtykke 

Registrerede har til enhver tid ret til at trække deres samtykke til enkelte eller alle 
behandlingsaktiviteter tilbage. Tilbagetrækningen berører ikke behandling, der har fundet sted 
inden tilbagekaldelsen.  
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8. Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed 

Hvis en registreret finder, at behandlingen af dennes personoplysninger overtræder 
bestemmelserne i GDPR, har denne ret til at indgive en klage til den danske tilsynsmyndighed, 
Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, samt enhver anden national 
tilsynsmyndighed i et medlemsland i EU. 

 

 

9. Nødvendigheden af at give personoplysninger 

Det er nødvendigt for indgåelse af kontrakter med ENGEL AUSTRIA GmbH og med henblik på 
den respektive ordrebehandling, at de registrerede stiller personoplysninger til rådighed. Også 
registrerings- og legitimationsprocesser forudsætter meddelelse af personoplysninger. 

Manglende meddelelse af personoplysninger kan gøre det umuligt at indgå kontrakter, kan 
medføre, at ordrer ikke kan gennemføres, eller at registrerings- og legitimationsprocesser 
afbrydes.  


