
Vi respekterer dit privatliv 
Information om databehandling hos Business Reklamebureau, Hollufgårds Allé, 5220 Odense SØ 

Odense 2018.05.23 

I forbindelse med EU's databeskyttelsesforordning (GDPR-2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge 
er gældende fra 25. maj 2018, ønsker vi her at oplyse, hvordan vi behandler person- og virksomhedsrelaterede data. 

Generelt 
Aldrig deling af data – vi videregiver eller videresælge aldrig vores kundedata eller de datalister, vi som 
databehandler håndterer for vores kunder. 
Ingen private oplysninger i markedsføring – vi registrer eller behandler ikke data på baggrund af CPR-numre, politik, 
sygdom, etnicitet eller lignende personfølsomme oplysninger. 
Ingen hemmeligheder - vi oplyser gerne nærmere detaljer om vores registreringer og sletter dem, hvis det er muligt 
indenfor de begrænsninger bogføringsloven etc. har bestemmelser for. 
Din ret til sletning - du kan til enhver tid blive slettet fra vores systemer i det omfang bogføringsloven eller andre 
love og regulativer kræver, at vi opbevarer oplysningerne i en given periode. 

Databehandleraftaler 
BRB udfører målrettede marketingopgaver på vegne af kunder og administrerer kunders intranet. 
Bestillerne af markedsføringsopgaver indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over 
for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for BRB´s løsning af specifikke opgaver. Data 
opbevares iht. nedenstående afsnit om dataopbevaring, er fortrolige og slettes hos BRB efter opgaven er løst. 

Evt. udsendelse af nyhedsbreve o. lign. sker via anerkendte, sikre systemer, der alle indeholder en facilitet, så 
modtageren evt. kan slette sine kontaktdata online uden anvendelse af kode. 
Slettede kontaktoplysninger kan ikke gendannes. 

Dataopbevaring 
Kontaktlister opbevares elektronisk på eksterne, beskyttede servere hos anerkendte leverandører. Disse 
leverandører videresælger eller deler ikke de enkelte kunders oplysninger. 
Firmaets bogholderi, aftaler og ansattes kontrakter opbevares skriftligt på firmaets adresse.  

Personfølsomme oplysninger 
BRB registrerer og opbevarer data for ansatte iht. gældende lovgivning. Reglerne og vejledning herom findes som 
bilag til de ansattes kontrakter.  
BRB opbevarer stillingsansøgninger med relevante data i ansøgningsperioden. Herefter slettes alle data. 
Uopfordrede ansøgninger slettes umiddelbart efter besvarelse. 

Din ret til sletning 
Du kan til enhver tid blive slettet fra vores systemer i det omfang bogføringsloven eller andre love og regulativer fra 
det offentlige kræver, at vi opbevarer oplysningerne i en given periode. 

Dataansvarlig 
Dataansvarlig hos BRB er direktør Frede Ottosen. Evt. generelle spørgsmål, ønske om oplysning af registrerede data 
eller ønske om sletning bedes rettet til post@brb.dk  
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