
	

	

OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF  
DINE PERSONOPLYSNINGER MV.  
 

 

M.Skotte A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig . 
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.  
 
M.Skotte A/S       

Nykøbingvej 8 
4990 Sakskøbing 

CVR-nr.: 2425 7827 

Telefon: 54 70 42 85 

Mail: ts@mskotte.dk  

 

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:   

! Køb/salg eller leasing af biler. 
! Service og reparationer på vores værksted. 
! Markedsføring. 
! Til overholdelse af gældende lovgivning, administration af kundeaftale, statistik og forretningsudvikling.  

 

 

! Opfyldelse af en kontrakt, fx. Kontrakt om køb eller salg af bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, 
aftaler om finansiering af biler med et finansieringsinstitut, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg, mv. 
(Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b) 
 

! Vores retslige forpligtelser som dataansvarlige for personoplysningerne. 
(Databeskyttelsesforordningen art.6, stk. 1, litra c) 
 

! Samtykke i forhold til direkte markedsføring i forbindelse med markedsføring. 
(Databeskyttelsesforordningen art.6, stk. 1, litra a) 
 

! Personoplysningerne kan i visse situationer også blivebehandlet til direkte markedsføring på baggrund af andre 
juridiske grundlag, fx. Interesseafvejningsreglen.  

 

1. VI	ER	DEN	DATAANSVARLIGE	–	HVORDAN	KONTAKTER	DU	OS?	

2. FORMÅLENE	MED	OG	RETSGRUNDLAGET	FOR	BEHANDLINGEN	AF	DINE	
PERSONOPLYSNINGER:	

3. RETSGRUNDLAGET	FOR	VORES	BEHANDLING	AF	DINE	PERSONOPLYSNINGER	
FØLGER	AF:	



	

	

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

! Navn og CPR. Nr. på ejer eller bruger af bilen. 
! Mailadresse og telefonnummer. 
! Personoplysninger om købshistorik hos forhandleren. 
! Dataoplysninger om din bil, fx. Bilmodel og stamdata. 
! Informationer fra bilens IT/styreboks. 
! Informationer fra salg og servicering af bilen. 
! Informationer om forsikring af bilen, herunder forsikringsselskab, valgte forsikringer mm. 
! Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn. 
! Informationer om finansiering af bilen. 
! Informationer fra førsalgs aktiviteter. 
! Informationer om åbning, læsning mm. Af modtaget elektronisk markedsføring.   

 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

Tredjeparter i forbindelser med køb/salg af biler og leasingaftaler, (Finansiering og forsikringsselskaber) 

Vi videregiver også dine oplysninger til motorregisteret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber og forsikringsselskaber 
mv. som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af 
forsikring, leasingaftaler mv.  

 

Vi indsamler personoplysningerne hos dig og via offentlige tilgængelige kilder fx.  

Motorregisteret, CPR-registeret, bilbogen mv. Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine IT-enheder som 
smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de handlinger som du gennemfører hos forhandleren, 
forsikringsselskaber og finansieringsinstitutter. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet 
over sådanne forsikringsselskaber og finansieringsinstitutter. 

 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. 

Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at opbevare dine personfølsomme data for at yde den bedste service 
når du kommer tilbage som kunde – derudfra fastlægger vi, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. 

 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, 
der fremgår ovenfor i punkt 1. 

 

 

 

4. KATEGORIER	AF	PERSONOPLYSNINGER:	

5. MODTAGERE	ELLER	KATEGORIER	AF	MODTAGER:	

6. HVOR	STAMMER	DINE	PERSONOPLYSNINGER	FRA?:	

7. OPBEVARING	AF	DINE	PERSONOPLYSNINGER:	

8. RETTEN	TIL	AT	TRÆKKE	SAMTYKKET	TILBAGE:	



	

	

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 : 

M.Skotte A/S       

Nykøbingvej 8 
4990 Sakskøbing 

Telefon: 54 70 42 85 

Mail: ts@mskotte.dk 

 

! 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 slette oplysninger om dig, inden tidpunktet for vores almindelige generelle sletning 

indtræffer. 

! Ret til begrænsning af behandling 

-Du har i 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 oplysninger – bortset fra opbevaring-med dit samtykke, eller med henblik på 

at retskav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, samt for at beskytte en person eller vigtige 

samfundsinteresser. 

! Ret til indsigelse 

-Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. 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 registerets rettigheder, som du finder på 

www.datatilsyner.dk. 

  

 

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

 

9. DINE	RETTIGHEDER:	

10. KLAGE	TIL	DATATILSYNET:	


