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Databeskyttelseserklæring vedrørende behandling af personoplysninger i 
forbindelse med modtagelse af EUIPO's nyhedsbreve. 

 
Beskyttelsen af dit privatliv er yderst vigtig for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel 
Ejendomsret (herefter "EUIPO", "os" eller "den dataansvarlige"). Kontoret er forpligtet til at 
respektere og beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret 
person. Alle oplysninger af personlig karakter, nemlig oplysninger, som kan identificere dig 
direkte eller indirekte, vil blive behandlet retfærdigt, lovligt og med fornøden omhu. 
 
Behandlingen sker i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 
og afgørelse nr. 1247/2002/EF. 
 
Oplysningerne i denne meddelelse afgives i overensstemmelse med artikel 15 og 16 i 
forordning (EU) 2018/1725. 
 
 
1. Hvad er karakteren af og formålet med behandlingen? 
 
EUIPO's nyhedsbreve ("nyhedsbrevet/-brevene") indeholder en lang række oplysninger 
vedrørende intellektuel ejendomsret, f.eks. nyheder om varemærker og design, eller 
indbydelser til seminarer og workshopper, der har til formål at fremme EU's varemærke- og 
designsystem. 
 
Som abonnent på et eller flere af nyhedsbrevene behandler EUIPO dine personoplysninger, 
for at give os mulighed for at sende nyhedsbrevet/-brevene til dig og indsamle statistiske data 
for at forbedre kvaliteten af nyhedsbrevet/-brevene. Dine personoplysninger anvendes ikke 
til automatiseret beslutningstagning, herunder profilering. 
 
 
2. Hvilke personoplysninger behandler vi? 
 

• fulde navn 

• e-mailadresse 

• anmodninger om afmelding 

• virksomhedsnavn 

• virksomhedskategori (SMV/virksomhed, der yder støtte til SMV'er) 

• IP-adresse 

• placering 

• antal klik og det tidspunkt, hvor brugerne åbner eller læser nyhedsbrevet/-brevene. 
 
 



 
Kommunikationstjenesten 

    

 

2 

DIN: 0105472839 

3. Hvem er ansvarlig for behandling af oplysningerne? 
 
EUIPO er ansvarlig for denne behandling af personoplysningerne. Behandlingen af 
personoplysninger forvaltes af kommunikationstjenesten. 
 
 
4. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til? 
 
Kun udvalgte EUIPO-medarbejdere fra de relevante enheder kan få adgang til oplysninger 
vedrørende nyhedsbrevet/-brevene. Adgang tildeles efter "need to know"-princippet. 
Dataene anvendes ikke til noget andet formål og videregives ikke til nogen anden modtager. 
 
De pågældende oplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre det er nødvendigt af 
hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor. De indsamlede personoplysninger behandles 
fortroligt og behandles udelukkende af bemyndigede medarbejdere, der beskæftiger sig med 
nyhedsbreve. Personoplysningerne er ikke beregnet til overførsel til tredjelande. 
 
 
5. Hvordan beskytter og sikrer vi dine oplysninger? 
 
Vi gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre og beskytte 
dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret 
videregivelse af eller adgang til dem. 
 
Alle personoplysninger opbevares i sikre IT-applikationer i overensstemmelse med kontorets 
sikkerhedsstandarder (herunder funktionsbaseret adgangskontrol til systemerne og 
netværket, logisk sikkerhedshærdning af systemer, udstyr og netværk samt fysisk beskyttelse 
via et sikkert datacenter. Sikkerhedsforanstaltningerne revideres regelmæssigt af eksterne 
revisorer (ISO 27001 og SOC 2). 
 
Personoplysninger behandles via et værktøj, der stilles til rådighed af en tjenesteudbyder 
(GetResponse) med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, såsom krypteret 
dataoverførsel (SSL (Secure Socket Layer)) under registrering og login. 
 
 
6. Hvordan kan du få adgang til oplysninger om dig og om nødvendigt berigtige 

dem? Hvordan kan du modtage dine oplysninger? Hvordan kan du anmode om 
sletning af dine personoplysninger eller begrænse eller gøre indsigelse mod 
behandlingen af dem? 

 
Du har ret til af få indsigt i, berigtige, slette og modtage dine personoplysninger samt 
begrænse og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger i de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 17 til 24 i forordning (EU) 2018/1725. 
 
Hver gang du modtager et nyhedsbrev, kan du framelde dig og også ændre din 
abonnements-e-mailadresse. 
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Din anmodning besvares gratis og hurtigst muligt, og under alle omstændigheder senest en 
måned efter modtagelsen. I henhold til artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1725 kan 
denne periode dog om nødvendigt forlænges med op til to måneder under hensyntagen til 
anmodningernes kompleksitet og antal. Kontoret underretter dig om enhver sådan 
forlængelse senest en måned efter modtagelsen af anmodningen sammen med 
begrundelsen for forsinkelsen. 
 
 
7. Hvad er det juridiske grundlag for behandlingen af dine oplysninger? 
 
Da du tilmeldte dig et eller flere af EUIPO's nyhedsbreve, gav du samtykke til, at dine 
personoplysninger behandles i forbindelse med denne behandlingsaktivitet (artikel 5, stk. 1, 
litra d), i forordning (EU) 2018/1725). 
 
Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at sende os en e-mail. Du kan desuden 
når som helst afmelde specifikt indhold eller alt indhold fra EUIPO ved at klikke på linket 
"afmeld nyhedsbrev", som vises nederst i alle e-mails, du modtager vedrørende 
nyhedsbrevet/-brevene. 
 
 
8. Hvor længe lagrer vi dine oplysninger? 
 
Når du beslutter dig for at afmelde et eller flere nyhedsbreve, aktiverer du proceduren for 
sletning af dine personoplysninger. Derefter opbevares dine oplysninger i 60 dage, så du har 
mulighed for at genaktivere abonnementet. 
 
Efter de 60 dage bliver dine personoplysninger krypteret og opbevaret i backupkopier i 
yderligere 120 dage, inden de slettes. Herefter slettes oplysningerne fra vores databaser 
uden mulighed for genopretning. 
 
Der foretages en løbende opryding, når GetResponse modtager ikkeleverede e-mails (e-
mails, der returneres til afsenderen, fordi de ikke kan leveres). Denne oprydning sker, når e-
mailadressen ikke findes, indbakken er blevet slettet, eller brugeren har blokeret afsenderen. 
Værktøjet fjerner automatisk disse adresser fra listen, og de er fjernet permanent. 
 
 
9. Kontaktoplysninger 
 
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte 
den dataansvarlige: DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 
Du kan kontakte EUIPO's databeskyttelsesansvarlige på: 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 
 

mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
mailto:DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
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Klagemulighed 
 
Hvis du ikke får et fyldestgørende svar på din forespørgsel fra den dataansvarlige og/eller 
den databeskyttelsesansvarlige, kan du indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende 
for Databeskyttelse på følgende adresse: edps@edps.europa.eu. 

mailto:edps@edps.europa.eu

