
 

 

 
 
 

  
Når du er kunde, leverandør eller anden samarbejdspartner hos Gammelrand Beton eller Gammel-
rand Skærvefabrik - eller du blot tager kontakt for oplysninger og info om vores produkter m.v. - 
behandler vi en række almindelige personoplysninger vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til 
databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. 
 
Det samme gør sig gældende, hvis du søger job hos Gammelrand. 
 
Alt efter hvilket produkt og hvilken ydelse, du ønsker oplysninger om, køber, eller leverer, eller hvilket 
job, du søger, er Gammelrand Beton A/S og Gammelrand Skærvefabrik såkaldt ”dataansvarlig”. Det 
fremgår af vores aftale, fakturaer m.v. hvilken virksomhed, du handler med. Er du i tvivl, kan du altid 
kontakte os. 
 
Vores kontaktoplysninger er: 
 

• Gammelrand Beton A/S 
• Gl. Skovvej 6a, 4470 Svebølle 

• Cvr.nr. 25812344  
 

• Gammelrand Skærvefabrik A/S 

• Gl. Skovvej 6a, 4470 Svebølle 
• Cvr.nr. 29098913 

 
• Kontaktoplysninger for begge virksomheder:  

e-mail info@gammelrand.dk 
telefon 59280100  
 

 
Hos Gammelrand behandler vi personoplysninger om: 
 

a) potentielle kunder 
b) kunder 
c) leverandører og andre samarbejdspartnere  
d) jobansøgere  

 
a)  
Hvis du tager kontakt til Gammelrand for info om produkter og ydelser, tilbudsgivning eller lig-
nende, behandler vi almindelige personoplysninger om dig, så vi har mulighed for fortsat dialog.  
 
b) 
Er du kunde hos Gammelrand, behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne be-
handle din ordre og indgå en endelig aftale / kontrakt. 
 
c) 
Er du leverandør eller anden samarbejdspartner behandler vi dine personoplysninger med det for-
mål fortsat at kunne samarbejde og eventuelt afgive ordre. 
 



 

 

d) 
Søger du job hos Gammelrand behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne af-
gøre, om vi har mulighed for at ansætte dig. 
 
For alle 4 kategorier gælder, at vi kun behandler almindelige personoplysninger, herunder: navn, 
virksomhed, adresse, mobil og e-mail. Er du ansøger behandler vi ligeledes de oplysninger, som 
du selv har fremsendt i din ansøgning og dit CV.  
 
Behandlingen sker primært i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi 
behandlingen af oplysninger er nødvendig for indgåelse og opfyldelse af kontrakt eller aftale.  
 
Desuden kan behandlingen finde sted i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i de tilfælde, hvor du kon-
takter Gammelrand for info om produkter m.v. og hvis behandlingen er nødvendig for at fastsætte 
og forfølge et eventuelt retskrav. 
 
Når du søger job hos Gammelrand sker behandlingen af dine oplysninger i henhold til artikel 6, stk. 
1, litra f. 
 
Videregivelse af oplysninger 
Når du søger job hos Gammelrand kan der ske videregivelse af dine oplysninger fra det ene selskab 
til det andet, hvis der er en ledig stilling i det andet selskab. Søger du fx job i Gammelrand Beton, 
kan vi videregive dine oplysninger til Gammelrand Skærvefabrik, hvis det er relevant for din ansøg-
ning. Herudover videregives dine oplysninger ikke. 
 
Indhentelse af oplysninger - kunder 
Inden vi indgår endelig aftale, kan vi vælge at indhente en kreditvurdering. Har du en enkeltmands-
virksomhed eller handler du hos os som privatperson, indhenter vi ligeledes oplysninger hos RKI. 
 
Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger 
Gammelrand vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe der er et formål med det. 
 
Det betyder blandt andet, at så længe du er kunde, leverandør eller anden samarbejdspartner op-
bevarer vi dine oplysninger. 
 
Oplysninger om tidligere kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere gemmer vi i henhold til 
lovgivning (fx bogføringsloven), garantiordninger m.v.  
 
Hvis du er jobansøger og vi ikke har nogen ledige stillinger, sletter vi dine oplysninger, efter 6 må-
neder. Hvis vi ønsker at gemme din ansøgning i længere tid, indhenter vi dit samtykke, som du til 
enhver tid kan trække tilbage.  
 
 
Dine rettigheder  
Du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, 
Gammelrand behandler om dig: 
 

• Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig) 
• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse). 

• Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne 
behandling. 

• Retten til indsigelse 
• Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger). 



 

 

 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du 
mener, at Gammelrand ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databe-
skyttelsesreglerne. 
 
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatil-
synet.dk. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 
 
 


