
Dataansvarlighed 
Vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt 
Som led i forespørgsler og/eller indgåelse af entrepriseaftaler behandler MBG Entreprise A/S en række 
almindelige personoplysninger om dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig 
en række oplysninger. 
 
Oversigt: 
1. MBG Entreprise A/S er den dataansvarlige. Hvordan kontakter du os? 
2.  Hvilke personoplysninger behandler vi? 
3.  Hvad bruger vi dine oplysninger til? 
4.  Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 
5.  Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? 
6.  Dine rettigheder. 
 
1. MBG Entreprise A/S er den dataansvarlige. Hvordan kontakter du os? 
 
Vores kontaktoplysninger er: 
 
MBG Entreprise A/S 
CVR-nr.:  33 36 39 58 
Helsingørsgade 7C, 3400 Hillerød 
Kontaktperson:  Mikkel Birch Gormsen, mobil 20 91 90 60, E-mail: mg@mbg.as 
 
2.  Hvilke personoplysninger behandler vi? 
 
Vi behandler udelukkende almindelige oplysninger om dig, herunder: 
 
-  Fornavn og efternavn. 
-  Telefonnummer. 
-  Mailadresse. 
-  Stilling. 
-  Virksomhed. 
-  Entreprisehistorik. 
-  Kontonummer. 
 
Derudover foretager MBG Entreprise A/S fotoregistrering af igangværende og afsluttede entrepriser med 
det formål at kunne dokumentere arbejdsgange og kvalitetssikring. Fotos vil, efter samtykke, ligeledes 
kunne blive anvendt til promovering af igangværende og gennemførte entrepriseopgaver på vores 
hjemmeside www.mbg.as, Facebook og LinkedIn. 
 
3.  Hvad bruger vi dine oplysninger til? 
 
Vi behandler dine personoplysninger afhængig af, hvilken relation du har til MBG Entreprise A/S. 
Nedenfor kan du se, den del der er relevant for dig: 
 
-  For besøgende på vores hjemmeside. 
-  Hvis du er kunde/samarbejdspartner hos MBG Entreprise A/S 
 
For besøgende på vores hjemmeside. 
For at sikre funktionaliteten på vores hjemmeside benytter vi os af cookies. De cookies vi anvender 
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indeholder ingen personlige oplysninger. 
Cookies, formål og relevans. Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores 
hjemmeside, som du beder om, og som er undtaget for krav om samtykke. 
 

MBG Entreprise A/S anvender bl.a. cookies til at styre navigationen på vores hjemmeside. Vi anvender 
cookies, når du bruger de forskellige formularer på hjemmesiden. Her bliver cookies brugt til at sikre, at 
dine indtastede oplysninger bliver overført til de næste trin i formularerne. Derudover anvender vi såkaldte 
tredjeparts-cookies, der overfører statistik om de besøgendes brug af hjemmesiden til vores 
hjemmesidestatistik. Vi bruger statistikken til løbende at forbedre hjemmesiden og gøre den nemmere at 
bruge. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, fx til at se hvilke sider vores brugere 
anvender mest. 

Sådan sletter du dine cookies 

Ønsker du ikke at modtage cookies fra dette website, skal du under internetindstillinger i din browser 
vælge ”avancerede cookieindstillinger”, og tilføje www.mbg.as til listen over websites, du vil blokere 
cookies fra. Her kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt. 

Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være 
funktionaliteter på forskellige websites, der ikke virker. 

 
Hvis du er kunde/samarbejdspartner hos MBG Entreprise A/S 
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne udføre og overholde en indgået 
kontrakt/aftale, samt at kunne besvare forespørgsler og servicere dig fremover. 
 
Vi behandler, som tidligere nævnt, kun almindelige oplysninger om dig som: 
-  Navn, adresse, telefonnummer, stillingbetegnelse, E-mail og lign. 
-  Økonomiske oplysninger: f.eks. kontonummer. 
-  Fotos af igangværende/afsluttede entrepriser til dokumentation af arbejdsgange, kvalitetssikring 
   samt evt. promovering efter samtykke. 
 
Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi 
behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af en kontrakt/aftale. Desuden sker 
behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til 
gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig. 

Dine personoplysninger kan blive videregivet til f.eks. underentreprenører, offentlige myndigheder og 
rådgivere med henblik på, at aftalen med dig kan realiseres, eller såfremt vi har brug for deres hjælp til 
opfyldelsen af aftalen. 
 
4. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger? 
 
MBG Entreprise A/S sletter dine persondata, når de ikke længere er relevante i forhold til det formål, som 
var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.  
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5.  Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger? 
 
Dine personlige oplysninger opbevares på sikrede netværk dels i vores eget interne IT-system samt hos 
vores hostingselskab og EG Lønservice A/S, med hvem vi har indgået en databehandleraftale. 

6.  Dine rettigheder 
 
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de 
personoplysninger MBG Entreprise A/S behandler om dig: 
 
-  Retten til indsigt (ret til oplysninger om dig). 
-  Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse). 
-  Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling. 
-  Retten til indsigelse. 
-  Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger). 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk. 
 
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, 
at MBG Entreprise A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med 
databeskyttelsesreglerne. 
 
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 
 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. 

 


