
Persondatapolitik for certificeret translatør og tolk Mette Davies 
 

 
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan certificeret translatør og tolk Mette Davies behandler og 

beskytter dine persondata. 

Du henvises i øvrigt til certificeret translatør og tolk Mette Davies’ Persondatahåndbog, som du kan 

anmode om at få udleveret. 

 

1. Generelt 

Alle persondata, der behandles af certificeret translatør og tolk Mette Davies, er beskyttet af 

databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af 

sådanne oplysninger (”databeskyttelsesforordningen”)) og den tilhørende danske databeskyttelseslov (Lov 

nr. 502 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 

(”databeskyttelsesloven”)). 

 

Certificeret translatør og tolk Mette Davies er dataansvarlig for de persondata, som indsamles i forbindelse 

med, at certificeret translatør og tolk Mette Davies udfører de opgaver, du har bestilt (oversættelse, 

korrekturlæsning, sprogrevision m.v.) (”opgaven”).  

 

Denne persondatapolitik gælder fra den 25. maj 2018. 

 

2. Persondata, der indsamles og behandles om dig 

 

Certificeret translatør og tolk Mette Davies opbevarer persondata om dig, nemlig navn, adresse, 

telefonnummer, e-mailadresse samt øvrige oplysninger, som måtte fremgå af de dokumenter, du har sendt 

til certificeret translatør og tolk Mette Davies i forbindelse med opgaven. 

 

 

3. Behandlingens formål 

 

Certificeret translatør og tolk Mette Davies indsamler og behandler dine persondata med følgende formål: 

 

 for i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i persondataforordningen at kunne opfylde den aftale, du 

har indgået med certificeret translatør og tolk Mette Davies om levering af opgaven 

 for at kunne kommunikere med dig i forbindelse med udførelsen af opgaven 

 for at kunne håndtere din betaling. 

 

 



 

4. Opbevaring af dine persondata 

 

Certificeret translatør og tolk Mette Davies opbevarer dine persondata, så længe der er et legitimt formål 

med fortsat opbevaring. Som udgangspunkt vil der fem år efter opgavens afslutning ikke længere være et 

legitimt formål med opbevaringen, hvorefter dine persondata vil blive slettet. 

 

5. Sikkerhed i forbindelse med beskyttelse af persondata 

 

Certificeret translatør og tolk Mette Davies har gennemført passende tekniske og organisatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med levering af opgaven og udøvelse af rollen som dataansvarlig 

for at beskytte dine persondata mod uautoriseret adgang, ændring, formidling og tilintetgørelse. 

 

6. Dine rettigheder 

 

Som registreret hos certificeret translatør og tolk Mette Davies har du følgende rettigheder: 

 

 Ret til indsigt (persondataforordningens artikel 15): Du har ret til at anmode om at få indsigt i, 

hvilke persondata certificeret translatør og tolk Mette Davies behandler om dig, med hvilke formål 

certificeret translatør og tolk Mette Davies behandler dine persondata, om certificeret translatør og 

tolk Mette Davies videregiver dine persondata til andre, og hvor længe dine persondata opbevares. 

 Ret til berigtigelse (persondataforordningens artikel 16): Du har ret til kræve berigtigelse af 

forkerte, vildledende eller unøjagtige persondata om dig, hvorefter certificeret translatør og tolk 

Mette Davies vil berigtige dine persondata uden unødig forsinkelse. 

 Ret til sletning (retten til at blive glemt) (persondataforordningens artikel 17): Du har i særlige 

tilfælde ret til at kræve, at certificeret translatør og tolk Mette Davies sletter dine persondata uden 

unødig forsinkelse inden det tidspunkt, hvor certificeret translatør og tolk Mette Davies generelt 

sletter persondata, jf. punkt 4. 

 Ret til begrænsning af behandling (persondataforordningens artikel 18): Du har i visse tilfælde ret 

til at få begrænset behandlingen af dine persondata, således at certificeret translatør og tolk Mette 

Davies eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode. 

 Ret til dataportabilitet (persondataforordningens artikel 20): Du har ret til at modtage de 

persondata, du har afgivet til certificeret translatør og tolk Mette Davies, i et struktureret, 

almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata til en anden 

dataansvarlig uden hindring. 

 Ret til indsigelse (persondataforordningens artikel 21): Du har i visse tilfælde ret til at gøre 

indsigelse mod certificeret translatør og tolk Mette Davies’ ellers lovlige behandling af dine 

persondata. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk. 

 

 

 

http://www.datatilsynet.dk/


7. Klage til Datatilsynet 

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, certificeret translatør 

og tolk Mette Davies behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 

www.datatilsynet.dk. 

 

8. Kontaktoplysninger  

Hvis du har spørgsmål til, hvilke oplysninger certificeret translatør og tolk Mette Davies har indsamlet, har 

registreret og løbende behandler om dig, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte 

certificeret translatør og tolk Mette Davies ved brug af nedenstående oplysninger: 

 

Certificeret translatør og tolk Mette Davies  

Themsvej 10 

8240 Risskov 

CVR: 25228170 

Tlf.: 2721 3358 

Mail: office@mettedavies.dk. 

 

 

Denne Persondatapolitik opdateres, når det findes nødvendigt, og hvis forholdene i certificeret translatør 

og tolk Mette Davies ændrer sig. 

 

Aarhus, den 27. marts 2019 
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