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Oplysningspligt 

Kunder, leverandører og samarbejdspartnere 
hos airteam a/s 

 
I airteam a/s prioriterer vi datasikkerhed og ansvarlig behandling af personoplysninger højt. Vi 
informerer hermed om dataindsamling i forbindelse med den aftale, vi indgår omkring dig som 
kunde, leverandør eller samarbejdspartner og os som virksomhed airteam a/s, CVR. nr.: 
20953233.  

Retningslinjerne er udarbejdet i EU’s databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i 
databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov, herefter benævnt 
persondataloven. Virkning fra den 25. maj 2018. 

I dette dokument beskriver vi vores retningslinjer for indsamling, registrering og behandling 
og videregivelse af personoplysninger. Vi forbeholder os ret til ændringer. 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at 
kontakte vores privatlivsansvarlig på følgende måde: e-mail: hr@airteam.dk, pr. brev: airteam 
a/s, Gunnar Clausens Vej 34B, 8260 Viby J. att. privatlivsansvarlig.  

1.0 Formål 

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er vores legitime interesse i, at kunne opfylde 
den kontrakt, som vi har indgået med den virksomhed, som du repræsenterer, herunder at 
kunne kontakte dig og levere de produkter/ydelser, som vi har aftalt. På tilsvarende vis kan vi 
anvende dine kontaktinformationer, når vi skal fakturere den virksomhed, som du 
repræsenterer. Retsgrundlaget er databeskyttelsesloven, jf. databeskyttelsesforordningens 
(forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) artikel 6, stk. 1, litra f. Dvs. hvis den registrerede 
har givet samtykke eller behandlingen er nødvendig for at udføre en specifik opgave.  
 
2.0 Hvilke data indsamler vi? 

Når der indgås en kontrakt mellem en kunde, leverandør eller samarbejdspartner etc. og 
airteam, opretter vi en sag om virksomheden og opgaven i vores it-system og/eller i fysisk arkiv, 
inklusiv dig som repræsentant for virksomheden. Her registrerer vi en række forskellige 
almindelige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv, men som også kan 
være indhentet hos offentlige myndigheder og/eller ud fra en samtykkeerklæring. Der er altså 
tale om primært almindelige personoplysninger fx oplysninger om firmanavn, kontaktperson, 
firmaadresse, telefonnumre, e-mail m.v. Vi indsamler ikke følsomme oplysninger. Dette gælder 
også for eksisterende kunder, leverandører og samarbejdspartnere. 
 
3.0 Hvor længe opbevares oplysningerne? 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. 
Personoplysningerne vil blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og 
driftsrelateret behov for at opbevare dem, og når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at 
opbevare oplysningerne. Visse oplysninger opbevares hos vores databehandler i forbindelse med 
de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (fx backup, hosting af hjemmeside mv.), vi også får 
løst eksternt. Disse slettes når der ikke længere er hjemmel til at opbevare dem. 

Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandler) er 
undergivet reglerne i persondataloven, og der er indgået databehandleraftaler med 
databehandlerne, der skal sikre, at dine oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde. 
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4.0 Hvad bruger vi oplysningerne til? 

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med vores opfyldelse af vores 
aftale med dig som kunde/leverandør eller samarbejdspartner i forhold til opgaven/servicen. 

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart, med mindre det er 
nødvendigt for at løse opgaven/servicen for kunden, leverandøren eller samarbejdspartneren. 
Det kunne fx dreje sig om firmanavn, adresse og kontaktperson, givet til vores underleverandør 
eller andre. 

Oplysningerne i systemet kan vi evt. sammenkøre med oplysninger om andre kunder, 
samarbejdspartnere, leverandører, hjemmesidebesøgende, etc., fx for at lave forskellige former 
for statistikker og opgørelser. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er den potentielle 
optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen 
forsøger at opnå. 

Dine personoplysninger kan i konkrete tilfælde videregives til vores eksterne advokater til 
brug for løsningen af en konkret opgave. Det kan fx være, hvis airteam har brug for juridisk 
bistand i en sag, hvor du er involveret, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal 
bruges af vores advokat. 

5.0 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. 

• Retten til indsigt 
• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning 
• Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen 
• Retten til indsigelse – se punkt 6.0 herunder. 

 
6.0 Indsigelse  
Du har ret til at, af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod airteams 
behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er den såkaldte interesseafvejning.  

Det vil betyde, at airteam som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysning-
erne, medmindre airteam påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for 
dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at 
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 
6, stk. 1, litra f. Den legitime interesse der forfølges, er i den forbindelse at kunne opfylde 
opgaven/kontrakten mellem os og kunden, leverandøren eller samarbejdspartneren. 

 

7.0 Klage 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 
3319 3200, dt@datatilsynet.dk, hvis du mener, at airteam ikke behandler dine personoplysninger 
i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Se også https://www.datatilsynet.dk/om-
datatilsynet/kontakt/. Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets 
hjemmeside www.datatilsynet.dk. 


