
 

 

RPC Superfos persondatapolitik 
 
Gældende fra: 25. maj 2018 
Som dataansvarlig er RPC Superfos forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. 
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi (RPC Superfos som virksomhed) indsamler, 
anvender og behandler data om personer uden for RPC Superfos. Dette omfatter personer, der 
repræsenterer kunder, leverandører, andre forretningspartnere, jobansøgere og besøgende. 
Politikken beskriver desuden, hvordan vi håndterer dine lovbestemte rettigheder i forhold til 
persondata, og hvordan vi beskytter dine persondata. 
Når vi henviser til 'RPC Superfos' eller 'vi', mener vi forretningsenheden, der fungerer som 
dataansvarlig i forhold til dine private data. Den dataansvarlige er RPC Superfos a/s med 
hjemmeadresse i Danmark og i nogle tilfælde RPC Superfos-selskaber i de lande, hvor de 
opererer. 
Alle persondata indsamles og behandles i overensstemmelse med lovgivning om 
persondatabeskyttelse i Danmark og EU. 

Hvordan kontakter du os? 
Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om denne persondatapolitik, eller hvis du 
ønsker at udøve de rettigheder du har ifølge persondatalovgivningen. 
E-mail: privacy@rpc-superfos.com 
Telefon: +45 5911 1110 
Hovedkontor: RPC Superfos a/s, Spotorno Allé 8, 2630 Taastrup, Danmark 

Hvem gælder denne persondatapolitik for? 
Denne persondatapolitik gælder for følgende grupper af personer: 

• Personer, der repræsenterer vores nuværende og tidligere kunder, leverandører, 
konsulenter og andre forretningspartnere. 

• Personer, der repræsenterer potentielle forretningspartnere. Dette kan være deltagere i 
markedsføringsaktiviteter, deltagere i messer og udstillinger og modtagere af vores 
nyhedsbrev og anden marketingkommunikation. 

• Jobansøgere, der svarer på jobopslag eller sender uønskede jobansøgninger til os. 
• Besøgende på vores lokationer. 

Hvorfor vi bruger dine data 
Hvis du er kunde, leverandør eller en anden forretningspartner, indsamler vi, opbevarer, anvender 
og behandler dine personlige data for at kunne drive forretning med dig og din virksomhed. Som 
en normal og lovlig aktivitet har vi behov for at opbevare, anvende og behandle personlige 
kontaktoplysninger for individuelle kontaktpersoner. 
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Hvis du er en potentiel samarbejdspartner, registrerer vi, opbevarer, anvender og behandler dine 
personlige data for at kunne kommunikere med dig om forretningsspørgsmål. For eksempel, hvis 
du er en potentiel kunde, har vi behov for at kommunikere med dig om vores produkter og 
tjenester. 
Hvis du er jobansøger og har givet os en jobansøgning, registrerer, opbevarer, anvender og 
behandler vi dine persondata som led i ansættelsesprocessen for at kunne vurdere dine personlige 
og faglige kvalifikationer. Hvis du bliver ansat hos RPC Superfos, opbevarer vi jobansøgningen, og 
det vil indgå i din ansættelseshistorie. Hvis du ikke bliver ansat, vil vi slette alle dine oplysninger på 
en sikker måde efter en bestemt tidsperiode. Denne periodes længde varierer fra lokation til 
lokation. 

Vores lovlige grundlag for behandling af dine data 
Vi behandler kun dine personlige data, hvor vi har et lovligt grundlag til at gøre det. Det lovlige 
grundlag afhænger af formålet med registreringen og vores behov for at opbevare, anvende og 
behandle dine persondata. 
Når vi ikke længere har brug for dine persondata, sletter vi dem eller overskriver dem på en sikker 
måde. Vi overvejer hvordan vi med tiden kan minimere omfanget af de persondata, vi anvender, 
og om vi kan anonymisere dine persondata, så de ikke længere kan forbindes med dig eller 
identificere dig. I så fald kan vi anvende disse data uden yderligere meddelelse til dig. 

Typer af data, vi indsamler 
For forretningspartnere og potentielle samarbejdspartnere samler vi som et maksimum følgende 
persondata: 

• Navn 
• Virksomheds navn og postadresse 
• Titel og afdeling 
• E-mailadresse 
• Telefonnumre, direkte og mobil 
• Den type industri du arbejder i (mad, byggematerialer mv.) 

Vi vil som regel ikke have behov for at registrere flere persondata end dette. 
Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbreve eller andet marketingmateriale via e-mail, 
indsamler vi følgende personlige oplysninger: 

• Navn 
• Virksomheds navn 
• Titel 
• E-mailadresse 
• Dit foretrukne sprog 

For jobansøgere registrerer vi en række personlige oplysninger, herunder men ikke begrænset til 
følgende, afhængigt af jobbets art. Disse oplysninger kan også blive registreret og behandlet af et 
ansættelsesbureau. Vi kan bruge andre informationskilder, herunder sociale medier, når vi 
vurderer din ansøgning. 



 

 

• Personlige kontaktoplysninger som navn, titel, privat adresse, privat telefonnummer og 
personlig e-mailadresse 

• Fødselsdato 
• Køn 
• Civilstand 
• Person-/CPR-nummer 
• Rekrutteringsoplysninger (som f.eks. arbejdstilladelse, referencer og andre oplysninger, der 

er indeholdt i et CV). 
• Oplysninger om tidligere ansættelser (herunder titler, arbejdspladser, arbejdstid, 

uddannelser og faglige medlemskaber). 

Afhængigt af jobbets art kan følgende følsomme persondata blive registreret: 

• Oplysninger om dit helbred, herunder helbredstilstand og sygdomme/sygdomstilfælde 
• Straffeattest 

For Besøgende til vores produktionsfaciliteter indsamler vi: 

• Navn 
• Navn på virksomhed 
• Vært 
• Tidspunkter for besøgets start og slut 
• Begrænsede sundhedsoplysninger (hvis du vil besøge produktion eller lager) 

Som besøgende på én af vores lokationer vil du højst sandsynligt blive video-optaget af det lokale 
videoovervågningssystem (CCTV-system). Vær opmærksom på den lokale CCTV-politik på stedet. 

Data, du sender til os 
Hvis du ved egen handling giver os yderligere personlige oplysninger ud over de, som er beskrevet 
ovenfor (som f.eks. et personligt foto sendt i en e-mail), vil vi ikke anvende eller behandle disse 
oplysninger, men vi vil heller ikke tage særlige initiativer til at slette eller fjerne dem. 
RPC Superfos har en tilstedeværelse på sociale medier som Facebook, Twitter, LinkedIn og 
YouTube. Personlige oplysninger, som du deler med os på disse platforme, behandler vi i 
overensstemmelse med den gældende adfærdskodeks for platformene. Vi overfører ikke dine 
personlige oplysninger til vore egne eller andre systemer. Vi kan ikke styre indholdet på de nævnte 
platforme (vi kan f.eks. ikke slette dine oplysninger efter et stykke tid). Dette ansvar påhviler 
udbyderen af platformen, der er dataansvarlig for disse data. 

Sikkerheden for dine personlige data 
Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. 
Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personlige oplysninger 
bliver tabt, anvendt og tilgået på en uautoriseret måde, ændret eller afsløret. 
Derudover begrænser vi adgangen til dine persondata til de ansatte, konsulenter, entreprenører og 
andre tredjeparter, som har et forretningsrelateret behov for at kende dem. De tilgår og behandler 
kun dine persondata efter vores instruktioner, og de er underlagt en tavshedspligt. 



 

 

Vi videregiver muligvis dine oplysninger til betroede tredjeparter med de formål, der er angivet i 
denne persondatapolitik. Vi kræver, at alle tredjeparter har passende tekniske og driftsmæssige 
sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine persondata i overensstemmelse med dansk lov 
og EU-lovgivningen. 
Vi har indført procedurer til at håndtere enhver formodning om brud på datasikkerhed og vil 
informere Datatilsynet og andre relevante myndigheder om en formodet overtrædelse i de tilfælde 
hvor vi er lovligt forpligtet til at gøre det. 
Jobansøgere afgiver af åbenlyse grunde meget fortrolige og følsomme personlige oplysninger. 
Disse persondata er kun tilgængelige for HR-funktionen og de personer, der er direkte involveret i 
ansættelsesprocessen. HR-funktionen beskytter disse data på en sikker måde mod at blive tabt, 
anvendt og tilgået på en uautoriseret måde, ændret eller afsløret. 
Vi opbevarer hovedsageligt persondata i Danmark og på vores kontorer i Europa. Et lille antal 
persondata er placeret i tredjeparts cloud-services i Europa. 

Databehandlere 
I nogle tilfælde overlader vi persondata til et datterselskab af RPC Superfos, til eventuelle 
tilknyttede virksomheder eller til andre betroede virksomheder eller personer, der handler i henhold 
til en databehandler- og fortrolighedsaftale, til behandling af persondata på vegne af RPC 
Superfos. Disse parter er forpligtet til at behandle sådanne oplysninger baseret på vores 
instruktioner og i overensstemmelse med denne persondatapolitik. De har ikke lov til uafhængigt at 
dele disse oplysninger. 
Vi kan overføre dine personlige data til et andet selskab, hvis RPC Superfos bliver opkøbt eller 
fusionerer med et andet selskab. Vi vil give besked, før dette sker, og vi vil efter behov udarbejde 
en ny persondatapolitik. 

Dine rettigheder 
Under visse omstændigheder har du ret til at få adgang, kontrollere og ændre de persondata, vi 
har registreret om dig. Vi har angivet de mest relevante rettigheder nedenfor. 

• Ret til at få oplyst om vi opbevarer personlige oplysninger om dig, og i bekræftende fald 
grunden til at vi opbevarer dem. 

• Ret til at se dine personlige oplysninger (almindeligvis kendt som en "Data Subject Access 
Request"). Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personlige oplysninger, vi 
har registreret om dig, for at kontrollere, om vi har et lovligt grundlag til at opbevare og 
anvende oplysningerne. 

• Ret til at få rettet de personlige oplysninger, som vi har om dig. Dette giver dig mulighed for 
at få ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger korrigeret. 

• Ret til at få slettet dine personlige oplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om 
at slette eller fjerne personlige oplysninger, hvor der ikke er noget lovlig grundlag for at vi 
opbevarer, bruger og behandler oplysningerne. 

Der er flere rettigheder, men nogle af dem er ikke relevante for de persondata, som RPC Superfos 
registrerer. Du kan se den komplette liste over rettigheder i EU’s persondataforordning, kapitel 3 
(engelsk). 
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Hvis du vil udøve disse rettigheder, skal du sende en e-mail til privacy@rpc-superfos.com med 
angivelse af dit navn, den eller de rettigheder, du vil udøve, og årsagen eller årsagerne hertil. Vi 
vender tilbage til dig med yderligere oplysninger. 
Vi vil svare på din anmodning inden for en måned efter anmodningen. Hvis oplysninger ikke 
foreligger på dette tidspunkt, kontakter vi dig og giver en forklaring på, hvorfor der er en 
forsinkelse. 
Du skal ikke betale for at få adgang til dine personlige oplysninger eller for at udøve nogen af de 
andre rettigheder. Vi er dog berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning er klart 
ubegrundet eller overdreven. Alternativt kan vi nægte at besvare anmodningen under sådanne 
omstændigheder. 
Vi har muligvis behov for at anmode om specifik information fra dig for at kunne bekræfte din 
identitet og sikre din ret til at få adgang til oplysningerne eller til at udøve nogle af dine andre 
rettigheder. Dette er en passende sikkerhedsforanstaltning, der skal sikre, at persondata ikke 
bliver videregivet til nogen, der ikke har ret til at modtage dem. 

Din ret til indsigelse 
Du har ret til at fravælge vores nyhedsbrev eller anden direkte markedsføring på ethvert tidspunkt, 
og vi vil straks behandle din anmodning. Du kan afmelde dig fra vores e-mails automatisk ved at 
klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet eller i anden direct marketing mail. 

Databeskyttelsesmyndighed 
Du har ret til at rejse en sag eller indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, i Danmark 
Datatilsynet. 

Brug af cookies 
Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier fra tredjeparter på vores websites, der hjælper os 
med at indsamle oplysninger om vores kunders og brugeres præferencer. Du kan vælge at tillade 
eller begrænse brugen af disse teknologier gennem dine personlige browserindstillinger. Vores 
cookies indeholder ikke personligt identificerende oplysninger. 
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du vælge ikke at acceptere cookies og slette cookies, 
der er gemt på din harddisk. Som bruger skal du være opmærksom på, at vores websites ikke 
nødvendigvis vil fungere 100% korrekt, hvis cookies er slettet eller du blokerer cookies. 

Ændringer i denne persondatapolitik 
Vi gennemgår vores procedurer for beskyttelse af persondata regelmæssigt og publicerer 
ændringer af vores persondatapolitik på denne side. 
 
 
 


	Hvordan kontakter du os?
	Hvem gælder denne persondatapolitik for?
	Hvorfor vi bruger dine data
	Vores lovlige grundlag for behandling af dine data
	Typer af data, vi indsamler
	Data, du sender til os
	Sikkerheden for dine personlige data
	Databehandlere
	Dine rettigheder
	Din ret til indsigelse
	Databeskyttelsesmyndighed
	Brug af cookies
	Ændringer i denne persondatapolitik

