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Information om behandling af persondata. 
 

Denne information fungerer som oplysning for kunder, der, som dataansvarlig, videresender data til RD 

Data A/S i forbindelse med udførelsen af de ydelser, som RD Data A/S tilbyder, og som er bestilt af kunden 

til udførelse af RD Data A/S, der herved er at betragte som databehandler.  

I teksten kaldes den, på hvis vegne data anvendes ved RD Data A/S, for ”Dataansvarlig”, hvilket RD Data A/S 

forstår som kunden. 

 

RD Data A/S, Værkstedsvænget 6, 5260 Odense S, CVR-nr. 35448314, kaldes i teksten ”RD”.    

 

Som databehandler beskriver RD Data A/S kortfattet i det følgende procedurer og rutiner for behandling af 

data, der modtages fra Dataansvarlig, med det formål at beskrive RDs interesse i at overholde gældende 

lovgivning omkring persondatabeskyttelse, her således især Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og i respekt for forordningens artikel 28-29, 

der formulerer kravene til en databehandler. 

RD behandler ikke personoplysninger fra Dataansvarlig, medmindre skriftlig instruks er modtaget herom, 

gerne på e-mail. 

Alle medarbejdere ved RD, som udfører ydelser bestilt af Dataansvarlig, har underskrevet en 

fortrolighedserklæring, som opbevares ved RD.  

RD benytter ikke underdatabehandlere uden Dataansvarligs skriftlige godkendelse. 

RD vil beredvilligt bistå Dataansvarligs anmodning om udøvelse af de registreredes rettigheder. 

RD vil beredvilligt bistå Dataansvarlig med at sikre personoplysningssikkerheden, som forordningen 

generelt, og artiklerne 32-36 specifikt definerer den. 

Data modtages og opbevares på sikrede, interne systemer og slettes automatisk senest 30 dage efter 

ydelsen, til hvilke data skal anvendes, er udført. Ønskes anden procedure anvendt, kan dette aftales 

skriftligt med RD. 

RD optimerer og udbygger sit beredskab til imødegåelse af brud på datasikkerheden generelt, og 

personoplysningssikkerheden specifikt ved blandt andet instruktivt at oplære, instruere, advare og oplyse 

sine medarbejdere om en sikker og optimal brug af produktionssystemerne. 

Observeres uregelmæssigheder på de af vores systemer, som opbevarer persondata, meddeles dette til 

dataansvarlig hurtigst muligt. 

Ønskes specifik databehandleraftale indgået, fremsendes forslag til dette til RD. 
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