
Behandling af persondata 
Som led i nærværende konkurrence vil der blive foretaget behandling af dine personoplysninger [navn 
og e-mail adresse].  Vi behandler persondata efter gældende regler og har opstillet passende tekniske 
og organisatoriske foranstaltninger til dette. Vi er derudover forpligtigede til, at oplyse dig om 
følgende: 
 

Identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige 

VisitFredericia er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra 
dig.  VisitFredericia er en del af Fredericia Kommune og hører under den kommunale databeskyttelse.   
 
Kontaktoplysninger: 
VisitFredericia 
Fredericia Kommune 
Gothersgade 20 
7000 Fredericia 
CVR.nr. 6911 6418 
Telefon:  7210 7000 
Mail: visit@fredericia.dk 
 

 
Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 
CVR-nr.: 38 53 80 71 
Værkmestergade 2 
8000 Aarhus C 
Kontaktperson: Charlotte Bagger Tranberg 
E-mail: dpo.fredericia@bechbruun.com 
Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/fredericia 
Telefonnummer: 72 27 30 02 

 

Formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til  

Formålet med behandlingen er tilmelding til Visit Fredericias nyhedsbrev, samt deltagelse i 

konkurrencen om oplevelsespakker og fribilletter. Grundlaget for behandling er legitim interesse for 

virksomheden til, at kunne administrere deltagerne og udvælge og kontakte en vinder. Tilmelding til 

nyhedsbrevet kan til enhver tid trækkes tilbage, dog er deltagelsen i konkurrencerne betinget af en 

aktiv tilmelding til nyhedsbrevet. 

 

Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne 

Experience Fredericia ved Business Fredericia 
CVR-nr.: 36353031 
Vendersgade 74, 4. sal 
7000 Fredericia 
Kontaktperson: Charlotte Steen Henriksen 
E-mail: csh@businessfredericia.dk 
Telefonnummer: 92 43 44 45 

 

Propellos Online Reklamebureau 



CVR-nr.: 32942369 
Store Kongensgade 59E 
1264 Kbh. K, Denmark 
Kontaktperson: Jacob Mohr Hansen 
E-mail: jacob@propellos.dk 
Telefonnummer: 70 70 71 85 
 
Active Campaign 
https://www.activecampaign.com/security  
 

Det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret 

Eventuelle personoplysninger har vi fra dit samtykke – når du skriver dig op til vores nyhedsbrev. Vi 
opbevarer dine personoplysninger, indtil du framelder dig igen eller til de ikke længere er nødvendige. 
Oplysningerne opbevares aldrig længere end det er tilladt i henhold til lovgivningen. Fredericia 
Kommune sletter dine oplysninger, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er 
opfyldt. Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte 
vores databeskyttelsesrådgiver. 

 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 
 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 
oplysninger. 
 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 
generelle sletning indtræffer. 
 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til 
at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – 
med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares 
eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine 
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte 
markedsføring. 
 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 



Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt 
og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden 
uden hindring. 
 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som 
du finder på www.datatilsynet.dk. 
 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
 

 


