
OPLYSNINGSPLIGT OVERFOR KUNDER I INTERNETFORRETNINGEN 
MADRASGIGANTEN.DK (JÆVNFØR ART. 13 - GDPR) 

 
I nærværende dokument forklarer vi alle aspekter vedrørende persondatabeskyttelse. Vi beder dig nærlæse 
dokumentet – oplysningspligt 

 
Hvem er den 
dataansvarlige?  

Den dataansvarlige er selskabet Danberg sp. z o.o. spółka komandytowa 
med hovedsæde i Poznań, på adressen: Św. Wincentego 10F/5, registreret i 
virksomhedsregisteret, som føres af Byretten Poznań – Nowe Miasto og 
Wilda i Poznań, 8. Afdeling for Kommercielle Anliggender, 
Virksomhedsregistreret under nummeret KRS 0000626503, NIP 
7822634160, REGON 364829452 
 

Hvem kan jeg 
kontakte iht. mine 
personoplysninger?  
 

 
Du kan kontakte den dataansvarlige på e-mail adressen: 
GDPR@MADRASGIGANTEN.DK 
 
 

Hvordan bliver mine 
personoplysninger 
behandlet af 
madrasgiganten.dk 

Den dataansvarlige behandler kunders persondata i internetforretningen 
madrasgiganten.dk i forbindelse med alle formål, som er forbundne med 
behandling af ordren, som afgives i internetforretningen, afsendelse af 
ordrerne, behandling af reklamationer samt garantiforløb.   
 

Hvad er formålet med 
behandling af mine 
personoplysninger? 
Hvad er 
retsgrundlaget for 
behandling af mine 
personoplysninger?   
 
 
 

Vi behandler dine personoplysninger til brug ved realisering af aftalen, salg 
og fremsendelse af produkter, behandling af reklamationer og garantiforløb, 
arkivering af dine data i en periode, som er påkrævet af gældende regler samt 
opfyldelse af pligter, som er pålagt den dataansvarlige.  
 
For personer, som er tilmeldt vores nyhedsbrev, tilbyder vi en service, som 
sender nyheder og tilbud på produkter, som kan købes hos 
madrasgiganten.dk 
 
 
Formål med behandling  Retsgrundlag for behandling   

Indgåelse og realisering af aftalen, 
salg og fremsendelse af produkter, 
behandling af reklamationer og 
garantiforløb, arkivering af dataene i 
en periode, som er påkrævet af 
gældende regler, opfyldelse af pligter, 
som er pålagt den dataansvarlige.  
 
Nyhedsbrevsservice     

GDPR's art. 6 stk. 1 litra b og c 
 
 
 
 
 
 
 
GDPR's art. 6 stk. 1 litra a 



 

 

Bliver mine 
personoplysninger 
behandlet på en 
anden måde?  

Vi behandler ikke dine personoplysninger på anden måde.  
 
 

Hvem er modtager 
eller hvilke kategorier 
af modtagere får 
indsigt i mine 
personoplysninger?  

Modtagere af dine personoplysninger kan være:  
a) Kurervirksomheder eller postvirksomheder, som yder service i 

forbindelse med fremsendelse af produkter som du har erhvervet. 
b) IT-virksomheder som hjælper ved at drive internetforretningen,  
c) rådgivere som hjælper ved driften af internetforretningen. 

 
Til hver virksomhed, som er en modtager af personoplysninger har vi 
underskrevet en aftale om overdragelse af data, som sikrer beskyttelse af dine 
data, samt kontrol over præcist, hvilke data der overdrages til den 
pågældende virksomhed.  

Bliver mine 
personoplysninger 
overført til tredjelande 
eller internationale 
organisationer?  

Dine personoplysninger kan blive overført til databehandlere i 3. lande 
baseret på passende, af den dataansvarlige udførte, aftaler vedrørende 
dataoverførsel. Disse aftaler er specielt udarbejdet for at beskytte og sikre 
dine personfølomme data. 
Dine personoplysninger bliver ikke delt med internationale institutioner. 

Hvor længe bliver 
mine 
personoplysninger 
behandlet?  

Vi behandler dine personoplysninger i en periode, som er nødvendig for 
realisering af vores pligter, som følger af vores indgåede aftale om salg samt 
vores lovlige forpligtelser. Når dine personoplysninger ikke længere er 
påkrævet for udfyldelse af vores kontrakt eller lovlige forpligtelser, bliver de 
fjernet, medmindre deres behandling - i en bestemt periode - bliver påkrævet 
af skatteregler vedrørende arkivering af dokumenter samt deres opbevaring.  
Personoplysninger, som overdrages  til os i forbindelse med tilmelding til 
vores nyhedsbrevsservice, bliver behandlet indtil du trækker dit samtykke 
tilbage.  

Er angivelse af mine 
personoplysninger 
obligatorisk?  

Angivelse af personoplysninger er nødvendig for korrekt indgåelse af aftale 
og realisering af ordre hos internetforretningen madrasgiganten.dk, 
behandling af reklamationer og ydelse af garanti samt til nyhedsbrevsservice. 

Hvilke rettigheder 
tilkommer mig?  

Som den dataansvarlige sikrer vi dig tilgang til personoplysningerne. Du har 
ret til:  

a) berigtigelse af dine personoplysninger (GDPR's art. 16),  
b) sletning af personoplysningerne (GDPR's art. 17),  
c) begrænsning af behandling (GDPR's art. 18),  
d) indsigelse (GDPR's art. 21),  
e) hvis det finder anvendelse – at transmittere personoplysningerne 

(GDPR's art. 20),  
f) at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed,,  
g) at trække samtykke, som du har angivet for behandling af dine 



 

personoplysninger, tilbage.  
 
Ret til sletning af personoplysninger eller trækning af indgivet samtykke 
tilbage finder ikke anvendelse  i tilfælde, hvor behandling af dine 
personoplysninger er nødvendig indenfor:  
 

a) opfyldelse af lovlig pligt til behandling iht. fællesskabsret eller ens 
medlemsstat lov, som selskabet Danberg sp. z o.o. sp. komandytowa 
underligger eller til udførelse af en opgave, som bliver realiseret for 
den offentlige interesse, 

b) til arkiveringsformål for den offentlig interesse,  
c) til fastsættelse, opkrævning eller forsvar af krav. 

 
Hvad betyder 
forkortelsen GDPR?   

GDPR - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 2016/679 af den 
27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse).  

 


