
Samtykke til offentliggørelse af portrætbillede til markedsføring.  

 

Plustrafik, Fredensvej 5A, CVR nr. 26771218 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, 

som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på e-mail: info@plustrafik 

 

Vi ønsker at offentliggøre portrætbilleder af dig ifm.:  

⚫i forbindelse med markedsføring  

og beder derfor om dit samtykke hertil i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, a. 

Vi opbevarer og offentliggør dine personoplysninger på sociale medier og fjerner billederne, når du vælger 
at tilbagetrække dit samtykke.  

Du har til enhver tid ret til at tilbagetrække dit samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte os på 
ovenstående kontaktoplysninger.  

Hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

Jeg giver hermed samtykke til, at Plustrafikkan benytte billeder af mig til markedsføring:  

Sæt kryds:   JA:           NEJ:  

 

 

 

Dato____________ Underskrift___________________________  

Overførsel til modtagere i tredjelande:  

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:  

⚫It-leverandører 
⚫Sociale medier 

 

Overførsel til modtagere i tredjelande:  

I de tilfælde hvor vi har dit udtrykkelige samtykke, vil Plustrafik overføre dine billeder til Facebook, Der er 



en sandsynlighed for, at de indsamlede oplysninger vil blive overført til tredjelande, herunder USA. 

Overførslen er således sikret ved, at parterne har tilsluttet sig EU-US privacy shield aftalen. 

 

 



Dine rettigheder 

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder: 

-Ret til at få indsigt i dine oplysninger 
-Ret til at få urigtige oplysninger rettet 
-I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger  
-Ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger 
-Modtage oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få 
overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring 

 

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder 

Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger. 

 


