
 

    

 

 

PRIVACY MEDDELELSE – [RotemNet Web] [TrioAir]  

Bemærk: Det engelske dokument har forrang i tilfælde af, at der er forskel mellem 

dokumenterne. 

1. Introduktion 

Formålet med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er at give oplysninger 

om, hvordan Munters Israel Ltd. ("Munters" eller "vi") behandler dine personlige oplysninger i 

forbindelse med din brug af vores app [TrioAir] [RotemNet Web] ("appen"). 

Vi respekterer dit privatliv og beskytter behørigt de personlige oplysninger, vi behandler om 
dig. I det følgende beskrives bl.a., hvordan vi indsamler, behandler og deler dine personlige 

oplysninger. 

Alle udtryk med store bogstaver, der anvendes i denne meddelelse om beskyttelse af personlige 

oplysninger uden definition, har den betydning, der er fastsat i Brugsbetingelserne – [RotemNet 

Web] [TrioAir]. 

2. Beskrivelse af aktiviteter i forbindelse med behandling af 
personoplysninger 

Hvilke 

personoplysninger 
behandles? 

Med hvilket 

formål behandles 
de personlige 
oplysninger? 

Hvad er 

retsgrundlaget for 
behandling af 
personoplysninger? 

Med hvilket formål 

behandles de 
personlige 
oplysninger? 

Navn, e-mail-

adresse og 
adgangskode 

For at administrere 

din konto og give 

dig adgang til 

appen og dens 
relaterede tjenester. 

For at opfylde vores 

forpligtelser i 

henhold til 

Brugsbetingelserne 

og din anmodning om 

at få adgang til 
appen. 

Hvis du ikke giver os 

de personlige 

oplysninger, kan vi 

ikke give dig adgang 

til appen og de 
relaterede tjenester. 

Så længe du har en 

aktiv konto til appen. 

Navn, adresse, e-

mail-adresse, 

For at behandle din 
betaling 

Behandlingen er 

nødvendig for at 
opfylde vores 

forpligtelser i 

1 år i henhold til 
bogføringslovgivningen 
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Hvilke 

personoplysninger 
behandles? 

Med hvilket 

formål behandles 

de personlige 
oplysninger? 

Hvad er 

retsgrundlaget for 

behandling af 
personoplysninger? 

Med hvilket formål 

behandles de 

personlige 
oplysninger? 

bankkonto og 
betalingsoplysninger 

henhold til de 

brugsbetingelser, vi 

har indgået med dig, 

herunder for at levere 

de betalte tjenester til 
dig. 

Geografisk 

placering af det sted, 
hvor udstyret 
anvendes 

For at vise 

placeringen af dit 
websted i appen og 

give dig et 

overblik. Disse 

oplysninger bruges 

også til at give en 

vejrudsigt for det 
sted, hvor 

webstedet befinder 
sig.  

Behandlingen er 

nødvendig for at 
opfylde vores 

forpligtelser i 

henhold til de 

brugsbetingelser, vi 

har indgået med dig, 

herunder for at levere 
de betalte tjenester til 
dig.  

Så længe du har en 
aktiv konto til appen. 

 

3. Hvem har adgang til dine personlige oplysninger? 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine 

personlige oplysninger mod tab, utilsigtet og ulovlig adgang og uautoriseret videregivelse. 
Hvem har adgang til dine personlige oplysninger? Kun personer hos Munters, der har brug for 

at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med ovenstående formål, har adgang til 

dine personoplysninger. 

Vi kan også dele dine personoplysninger med leverandører og partnere, der udfører tjenester på 

vores vegne eller på andre måder samarbejder med os, herunder f.eks. vores leverandør af 

online faktureringssystem, leverandøren af vores virksomhedsplanlægningssystem og 
leverandører af IT-tjenester (herunder cloud-tjenesteudbydere). Hvis du bruger 

analyseplatformen Sonar, kan vi desuden dele dine personlige oplysninger med MTech 

Systems, et selskab i Munters-koncernen.  

Ud over at blive behandlet i Israel vil dine personoplysninger blive overført til andre lande uden 

for EU/EØS, herunder [USA, China og Singapore]] [USA, Canada og China]], som kan have et 
lavere niveau for beskyttelse af personoplysninger end i EU/EØS. Overførslen er nødvendig for 

at opfylde de formål, der er anført i punkt 2. Når vi behandler og overfører personoplysninger til 

lande uden for EU/EØS, er vi afhængige af Europa-Kommissionens beslutninger om 

tilstrækkelighed (dvs. lande uden for EU, som Europa-Kommissionen anser for at tilbyde et 

tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau) eller anvender standardkontraktklausuler, der er godkendt 
af Europa-Kommissionen, for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine 

personoplysninger. Afgørelserne om tilstrækkelighed kan findes her og 

standardkontraktbestemmelserne kan findes her. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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4. Hvad er dine rettigheder? 

Munters Israel Ltd., reg. nr. 512025966, adresse: 18 Hasivim Street, Petach-Tikva 49517, Israel, 

e-mailadresse: support@rotem.com, og telefonnummer: +972-3-920-6200 er den dataansvarlige 

for behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at vi er ansvarlige for, at dine 
personlige oplysninger behandles korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Læs mere om dine rettigheder nedenfor. 

(a) Ret til aktindsigt: Du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi 

behandler om dig, til hvilke formål vi behandler personoplysningerne, og 

hvem vi deler dine personoplysninger med osv. Du har også ret til at få 
adgang til de personlige oplysninger og anmode om en kopi af disse 

oplysninger.  

(b) Ret til berigtigelse: Hvis du opdager, at vi har ukorrekte eller ufuldstændige 

personoplysninger om dig, kan du altid anmode om, at vi retter eller 

supplerer disse personoplysninger. 

(c) Ret til sletning og begrænsning: I nogle tilfælde kan du anmode om, at vi 
sletter dine personoplysninger, eller at vi begrænser vores behandling i et 

bestemt tidsrum. Bemærk venligst, at sletning eller begrænsning af dine 

personlige data kan medføre, at vi ikke kan give dig adgang til appen. 

(d) Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod den 

behandling, som vi udfører på grundlag af vores legitime interesse. 

(e) Ret til at gøre indsigelse: I tilfælde, hvor vi baserer vores behandling på dit 

samtykke eller opfyldelsen af en aftale med dig, har du ret til at udtrække 

dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format og til at overføre personoplysningerne til en anden 

dataansvarlig. 

(f) Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis du har givet dit samtykke til behandling 

af dine personlige oplysninger til et udtrykkeligt formål, kan du altid trække 

dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du 

kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor. 

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler personoplysninger om dig, er du meget 

velkommen til at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er anført ovenfor. Hvis du har 
indsigelser eller klager over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at 

indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i enhver EU-medlemsstat (du kan finde 

kontaktoplysninger til de respektive databeskyttelsesmyndigheder her) eller til den israelske 

databeskyttelsesmyndighed. 

5. Ændringer 

Hvis der foretages ændringer i behandlingen af dine personoplysninger, vil vi informere dig om 

sådanne ændringer ved at offentliggøre en opdateret version af denne fortrolighedserklæring i 

appen. 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

