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PRIVATLIVSPOLITIK  

 

 

 
Denne privatlivspolitik er sidst opdateret den 2020-01-27. 
 
 
Privatlivspolitik 
Hos Sweco Danmark A/S (herefter Sweco) sikrer vi, at dine personoplysninger behandles i 
overensstemmelse med lovgivningen og i henhold til vores privatlivspolitik. 
 
I vores privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder 
hvilke personoplysninger vi indsamler og gemmer, til hvilke formål, hvor længe vi gemmer 
personoplysningerne, hvad vi anvender dem til og til hvem vi deler dine personoplysninger med. 
Endvidere kan du læse om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine 
personoplysninger. 
 
Fra tid til anden kan vi blive nødt til at ændre i vores privatlivspolitik. Den seneste version af 
privatlivspolitikken er altid tilgængelig på vores website. Ved vigtige ændringer i 
privatlivspolitikken får du en notifikation herom via vores website. 
 
Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?  
Vi indsamler dine personoplysninger, fordi du er vores kunde, leverandør, samarbejdspartner 
eller anden relation. 
 
Hvilke personoplysninger indsamler vi?  
Vi indsamler personoplysninger såsom: 

• Grundlæggende informationer, som dit for- og efternavn, den virksomhed eller 
organisation, som du arbejder for, din titel eller stilling 

• Kontaktinformation, såsom din e-mailadresse, postadresse og telefonnummer 

• Økonomisk information, såsom bankkontonummer 

• Information vedrørende det medium du benytter for at besøge vores website, såsom en 
IP-adresse og information vedrørende dit besøg på vores website 

• Information, som du giver os vedrørende deltagelse i events eller møder, såsom krav 
vedrørende adgang og forplejning 

• Personoplysninger leveret til os af eller på vegne af vores kunder eller genereret af os, 
når vi udfører vores ydelser til vores kunder 

• Alle andre personoplysninger om dig, som du måtte give os, eller som vi måtte opnå i 
forbindelse med de formål og på det retlige grundlag, som beskrives nedenfor. 

 
Hvordan indsamler vi dine personoplysninger? 
Vi indsamler dine personoplysninger enten: 

• Direkte fra dig, f.eks. hvis du indgår en aftale med os som kunde eller rådgiver, 
besøgervores website, tilmelder dig vores nyhedstjenester, registrerer dig til en event 
eller ansøgerom et job 

• Fra andre kilder, såsom den virksomhed eller organisation, som du arbejder for eller 
fraøvrige forretningsforbindelser 

• Via cookies 

• Fra offentligt tilgængelige kilder. 
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På hvilket grundlag indsamler vi dine personoplysninger? 
Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger vil i de fleste situationer være, at 
behandlingen er nødvendig for at: 
 

• opfylde en kontrakt, som du eller den virksomhed, som du er ansat i, er part i, eller 
lignende foranstaltninger forud for din eventuelle indgåelse af en kontrakt med os, 

• overholde en retlige forpligtelse, som vi måtte være underlagt efter lovgivningen, f.eks. 
indberetning af skat, overholdelse af bogføringsloven mv. 

• varetage Swecos legitime interesse, såfremt denne ikke overstiger hensynet til din ret til 
beskyttelse af dit privatliv, f.eks. vores interesse i at kunne fremme vores forretning. 

 
Herudover vil vi også kunne indhente dit samtykke til behandlingen af f.eks. abonnement 
service på vores nyhedstjenester eller tilmelding til en af vores events. 
 
Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger? 
Vi indsamler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Levering af vores ydelser 

• Marketing og forretningsudvikling, såsom invitationer til vores events, nyhedsbreve og 
anden marketing og kommunikation 

• Udarbejdelse af statistikker om brugen af vores website og/eller til at analysere og 
forbedre vores website 

• Rekruttering 

• Opfyldelse af retlige forpligtelser 
 
Hvem deler vi dine personoplysninger med?  
Vi kan i nødvendigt omfang dele dine personoplysninger med andre selskaber indenfor Sweco 
Group samt med Swecos betroede partnere, såsom vores revision, advokater og øvrige 
eksterne rådgivere eller forskere. 
 
Hvis vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart, vil det altid ske i overensstemmelse 
med de formål, hvortil dine personoplysninger er indhentet. 
 
Vi vil endvidere sikre, at de fornødne kontraktlige sikkerhedsforanstaltninger er iværksat, 
således at beskyttelse af dine personoplysninger sikres bedst muligt, når de videregives til en 
tredjepart. 
 
I tilfælde af at dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, vil der blive truffet 
de fornødne foranstaltninger for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger. 
 
Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, 
som de er indsamlet til. Vi opbevarer dog personoplysninger, som vi efter lovgivningen, er 
forpligtet til at opbevare, eller hvis der er andre legitime formål med behandlingen. 
 
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid 
trække dit samtykke tilbage. 
 
Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedstjenester ved at benytte afmeldingslinklet nederst 
i alle e-mailudsendelser. 
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Hvad er dine rettigheder, og hvordan kan du udøve dem?  
Du har som udgangspunkt ret til at: 

• Modtage information om og få indsigt i dine personoplysninger 

• Berigtige dine personoplysninger 

• Slette dine personoplysninger (“retten til at blive glemt”) 

• Begrænse behandling af dine personoplysninger 

• Gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger 

• Modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart 
format og, hvis teknisk muligt, at få dine personoplysninger transmitteret til en 
dataansvarlig 

• Indgive en klage hos Datatilsynet 
 
For at gøre brug af dine rettigheder bedes du sende en e-mail til: 
groupprivacyofficer@sweco.se. 
 
Der kan dog være omstændigheder, der begrænser dine rettigheder, særligt hvis behandling af 
dine personoplysninger er påkrævet for at opfylde vores retlige forpligtelser, eller hvis der er 
andre legitime formål med behandlingen. Vi vil efterkomme din anmodning snarest muligt i 
overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis vi af en eller anden grund ikke kan 
imødekomme din anmodning, kontakter vi dig. 
 
Kontakt 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med denne meddelelse om 
databeskyttelse eller Swecos behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail 
til: groupprivacyofficer@sweco.se. 
 
Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som 
vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage 
til: 
 
Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. sal 
1300 København K 
Telefon 33 19 32 00 
E-mail: dt@datatilsynet.dk 

 
_____________ 
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