
 
 
 
 
 
GLASPARTNER’S BETINGELSER FOR UDFYLDELSE AF FORMULARER 
 
 
 
Tak for din interesse i vores produkter!  
 
Ved at udfylde og sende vores bestillings-
/forespørgselsformular accepterer du 
nærværende vilkår for vores behandling af dine 
personoplysninger.  
 
Ved udfyldelse af denne formular accepterer du 
ligeledes at blive kontaktet af os: 
 
GLASPARTNER ApS 
Storstrømsvej 32 
6715 Esbjerg N 
 
Hvis du har spørgsmål, ønsker at trække dit 
samtykke tilbage eller andet, er du altid 
velkommen til at kontakte os på 
info@glaspartner.dk, så vil vi tage hånd om din 
henvendelse hurtigst muligt. 
 
 
Personoplysninger og hvad bruger vi dem til? 
Gennem formularen indsamler vi dit firmanavn, 
adresse, postnummer, by, telefonnummer samt 
dit navn og din e-mail. Vi anvender disse 
oplysninger til, at kunne oprette et tilbud, en ordre 
og/eller sende en faktura til dig og dermed til, at 
kunne give dig den bedste service. 
 
 
 
 
 
 

Hvor længe opbevarer vi dine 
personoplysninger? 
Dine personoplysninger opbevares på ubestemt 
tid.  
 
 
Videregivelse 
GLASPARTNER videregiver ikke dine oplysninger 
til 3. mand. 
 
 
Overførsel af oplysninger til 3.lande 
Dine oplysninger overføres ikke til lande uden for 
EU og EØS. 
 
 
Dine rettigheder 
Du har ret til, at få indsigt i de oplysninger, vi 
behandler om dig mv.  
 
Du har ret til, at få urigtige oplysninger, vi har om 
dig, slettet jf. persondataforordningen. 
 
Du har ret til, at få slettet dine oplysninger hos os 
og vores databehandler jf. 
persondataforordningen. Denne ret kan du udøve 
ved, at kontakte os på: info@glaspartner.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du har ret til at få begrænset vores behandling 
oplysninger om dig jf. persondataforordningen. 
 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse 
mod vores behandling af dine personoplysninger 
jf. persondataforordningen. Du kan også gøre 
indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger 
til direkte markedsføring. 
 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores 
behandling af personoplysninger.  
Se www.datatilsynet.dk 
 


