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INFORMATION OM BEHANDLING  
AF PERSONOPLYSNINGER 

 

 

 

I forbindelse med en aftale om sagsbehandling opbevarer E&M alene personoplysninger 

i det omfang, det er nødvendigt og lovligt for E&M’s behandling af hver enkelt sag. 

 

Personoplysninger har E&M enten modtaget fra klienten til brug for sagens behandling, 

eller oplysningerne er indhentet eller modtaget fra tredjepart. 

 

Det omfatter blandt andet oplysninger vedrørende klientens navn, adresse, kontaktinfo 

m.v. samt eventuelt andre oplysninger, som E&M har modtaget for at kunne behandle 

sagen. 

 

E&M behandler alle oplysninger modtaget af eller om vores klienter og disses forhold 

fortroligt og har særlige sikkerhedsprocedurer for håndtering af fortroligt materiale.  

 

E&M videregiver kun oplysninger til tredjepart, hvis det er nødvendigt for vores behand-

ling af en konkret sag. Det kan f.eks. være til retten, modparten eller andre instanser. 

 

Oplysningerne er registreret elektronisk i E&M’s sagssystem og opbevares ligeledes i et 

vist omfang i en fysisk sagsmappe. Oplysningerne er tilgængelige for de medarbejdere 

hos E&M, der har med klientens sag at gøre. 

 

EU’s Databeskyttelsesforordning regulerer behandling af personoplysninger, hvilket om-

fatter alle oplysninger, der kan henføres til en fysisk person, f.eks. navn, adresse, mail-

adresse m.v. 

 

Rent juridisk behandler E&M oplysningerne på grundlag af forordningens artikel 6, stk. 

1, litra b, om behandling, som er nødvendig for at overholde en aftale som den registre-

rede er part i. 

 

Klienten har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger E&M opbevarer og behandler om 

vedkommende, ligesom klienten har ret til at få korrigeret eventuelt urigtige oplysninger. 

Klienten har også ret til at få slettet oplysninger, der ikke har relevans for sagsarbejdet, 

eller i visse tilfælde til at få behandlingen af personoplysninger begrænset. 

 

Klienten har i visse tilfælde tillige ret til at gøre indsigelse mod E&M’s ellers lovlige be-

handling af vedkommendes personoplysninger, ligesom klienten har ret til at få overført 

sine oplysninger til en anden behandler (dataportabilitet).  

 

Klienten skal kontakte E&M på post@energiogmiljo.dk, såfremt der ønskes indsigt, be-

rigtigelse eller sletning af personoplysninger.  
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E&M sletter personoplysninger, når de ikke længere er relevante for behandlingen af en 

konkret sag, dog tidligst 5 år efter sagens afslutning at regne, jf. bogføringsloven. 

 

Klage over E&M’s behandling af dine personoplysninger kan ske ved kontakt til Datatil-

synet. 

 

 

 

Information opdateret den 25. maj 2018 
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