
DPR ( Generel Data Protection regulation) 

Persondatasikkerhedsloven 
 
Her kan du læse om hvordan vi behandler dine personoplysninger 
 

 

 Vi er dataansvarlige—hvordan kontakter du os ? 
 
              Dyrlægegruppen Østdjursland 
              Fabrikvej 10 
              8500 Grenå 
              CVR:  25698231 
              e-mail: dyrlagegruppen@sundedyr.dk 
 
              Telefonnummer: 70 23 49 99 
 

 Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine oplysninger 
 
             Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
 

      Levering af dyrlægeydelser , varesalg  samt korrekt  fakturering herfor. 

 
            Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
 

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 om ophævelse af direktiv 95/46/EF  

(databeskyttelsesforordningen) 
 
Der henvises til forordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.  
 
 

 Kategorier af personoplysninger  
 

Vi behandler alene almindelige personoplysninger såsom navn, adresse m.          jf 
databeskyttelses-forordningens art. 6.  
 

 Opbevaring af dine personoplysninger:  Registreres elektronisk i vores EDB system, og er 
kun tilgængelige for autoriseret personale. 

 Dine rettigheder: du kan til enhver  til fordre givne oplysninger slettet. Dog hensyntagen til 
punkt 2 jævnfør regnskabslovgivningen. 

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

 



 

 

 

 

 

 Modtagere af personoplysninger 
 

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til andre end vores          
tilknyttede  revisionskontor  

 

 Opbevaring af dine personoplysninger 
 

                                Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er kunde , og   indtil  6 år efter 

                               sidste registrering af bogførte ydelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientering om behandlingen af dine personoplysninger 

              Vi har modtaget  din henvendelse, som herefter er registreret i vores system.  

             Efter databeskyttelsesforordningens artikel, når vi modtager oplysninger om dig. 

             De oplysninger vi skal give dig er følgende: 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
3. Kategorier af personoplysninger 
4. Opbevaring af dine personoplysninger 
5. Dine rettigheder 
6. Klagemulighed til Datatilsynet 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.  

 

Med venlig hilsen 

Dyrlægegruppen Østdjursland 


