
 

PRIVATLIVSPOLITIK 
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  

1. Vi er den dataansvarlige 

Center Denmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  

Center Denmark 
Vendersgade 74 
DK-7000 Fredericia 
CVR-nr.: 40868399 
Telefon: +45 23 40 86 
Mail: info@centerdenmark.com 

2. Kontaktoplysninger  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.  

Du kan kontakte os på følgende måder: 

• På e-mail: info@centerdenmark.com 

• På telefon: +45 23 40 86 12 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Oplysningerne bruges til at identificere forbrugsprofiler og analyse af belastninger af konkrete led-

ningsstrækninger m.v. Oplysningerne vil blive korreleret med andre datakilder som vejrdata, BBR-

data, prisdata og produktionsdata m.v. blandt andet med henblik på at identificere fleksibilitetspo-

tentialer.   

• Behandlingen af disse oplysninger muliggør detaljerede analyser af forsyningsnettet omkring pro-

duktion og forbrug med henblik på at identificere og udnytte fleksibilitetspotentiale samt visualise-

ring af energibalancen og mulig sektorkobling. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• reglerne i databeskyttelsesforordningen kapitel 3,  

• databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om be-

handlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de regi-

strerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til den grønne omstilling 

og generelt at fremme udvikling til gavn for de registrerede. 

4. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig i form af stamdata med målernummer og installations-
adresse samt forbrugs- og produktionsdata på målerniveau.  

Personoplysningerne anonymiseres, inden der sker nogen form for visualisering for andre. 

mailto:info@centerdenmark.com


 

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

1. Vi videregiver dine oplysninger til samarbejdspartnere i forsknings- og udviklingsprojekter  
2. Databehandlere, der behandler dine personoplysninger, på vegne af Center Denmark. Center Den-

mark kontrollerer løbende, at behandlingen hos databehandlerne lever op til kravene i lovgivningen. 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.  

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Data indsamles i samarbejde med forsyningsselskaber for henholdsvis varme, el, vand og gas. 

Der indsamles oplysninger fra forsyningsselskaber, der dækker dit lokalområde.  

8. Aftale om fælles dataansvar 

Vi har indgået aftale om fælles dataansvar med en række forsyningsselskaber i forbindelse med udarbejdelse 

af detaljerede analyser af forsyningsnettet omkring produktion og forbrug med henblik på at identificere og 

udnytte fleksibilitetspotentiale samt visualisering af energibalancen og mulig sektorkobling. 

I henhold til aftalen er vi ansvarlige for sikring af behandlingssikkerheden, herunder for at fastlægge hvilke 

redskaber, der anvendes til behandlingen af personoplysninger samt for at sikre, at personoplysningerne 

anonymiseres, inden der sker offentliggørelse af analyserne. 

Du kan til enhver tid kontakte os eller forsyningsselskabet for udøvelse af de rettigheder, der følger af data-

beskyttelsesforordningen (som er listet nedenfor i punkt 11). Vi håndterer din anmodning/henvendelse i 

samarbejde med forsyningsselskabet. 

9. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år. Der følges løbende op på nødvendigheden af den fastsatte 
opbevaringsperiode, således der kun opbevares, hvad der er nødvendigt til opfyldelse af formålet. Opbeva-
ringsperioden revurderes mindst én gang årligt. 

10. Retten til at trække samtykke tilbage 

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke som behandlingsgrundlag. Du kan til enhver tid kontakte os, 
hvis du ikke ønsker, at dine data er en del af vores arbejde. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de 
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 2.  

11. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger 
om dig.   

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor 
i punkt 2.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  



 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige gene-
relle sletning indtræffer.  

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få 
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit 
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at be-
skytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden 
hindring. 

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

12. Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine per-

sonoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
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