
 

Information om behandling af personoplysninger i relation til indberetning om 
tilknytning til Novo Nordisk Denmark A/S 
 
Novo Nordisk Denmark A/S er forpligtet ved lov til at beskytte dine personoplysninger. Denne 

information forklarer, hvordan vi behandler (f.eks. indsamler, bruger, opbevarer og deler) dine 

personoplysninger. Vi behandler kun dine personoplysninger i henhold til denne information og 

gældende lovgivning. 

 

1. Hvem er vi? 

Virksomheden, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er: 

 

Novo Nordisk Denmark A/S 

Ørestads Boulevard 108 

2300 København S 

CVR-nr. 38180045 

kundeservice@novonordisk.com  

+45 80 20 02 40 

 

Du kan altid kontakte Novo Nordisk Denmark A/S eller Novo Nordisks databeskyttelsesansvarlige på 

kundeservice@novonordisk.com med spørgsmål eller bekymringer om, hvordan vi behandler dine 

personoplysninger. 

 

2. Hvordan indsamler vi personoplysninger om dig? 

Vi modtager dine personoplysninger fra følgende kilder: 
 

• Direkte fra dig 
 

3. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger? 

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:   
 

• For at overholde gennemsigtighedsregler 

• For at foretage undersøgelse om compliance 

• For at kunne svare på dine spørgsmål eller anmodning om information 
 

4. Hvilke personoplysninger behandler vi om dig? 

Vi kan behandle følgende typer af personoplysninger for at opfylde ovenstående formål i afsnit 3: 

 

• Kontaktinformation (navn, emailaddresse og arbejdsplads);  

• Dit autorisations-id og/eller CPR-nummer 

 
5. Hvorfor må vi ifølge lovgivningen behandle dine personoplysninger? 

Vores behandling af dine personoplysninger kræver et juridisk grundlag. Vi er i henhold til 
lovgivningen berettiget til at behandle dine personoplysninger, beskrevet ovenfor i afsnit 4, ved 
følgende juridiske grundlag: 
 

• Behandlingen er nødvendig for at overholde lovgivning 

 
6. Hvordan deler vi dine personoplysninger? 

Vi kan dele dine personoplysninger med: 
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• Samarbejspartnere som assisterer vores virksomhed (f.eks. licenspartnere, konsulenter, it- 

serviceudbydere) 

• Andre enheder i Novo Nordisk  

• Offentlige myndigheder, herunder f.eks. sundhedsmyndighederne 

 
7. Hvor længe vil vi opbevare dine personoplysninger?  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i følgende tidsperiode:  
 

• Data vil blive opbevaret i op til 5 år 

 

8. Hvad er dine rettigheder? 

Du har overordnet følgende rettigheder: 

  

• Du kan få et overblik over, hvilke personoplysninger vi har om dig 

• Du kan få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindelig brugt og 

maskinlæsbart format 

• Du kan opdatere eller tilrette dine personoplysninger 

• Du kan få dine personoplysninger slettet  

• Du kan bede os stoppe eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger  

• Hvis du har givet os samtykke til behandlingen af dine personoplysninger (se afsnit 5), kan du 

når som helst trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage  

Din tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der blev udført, før du trak 

dit samtykke tilbage 

• Du kan indsende en klage om vores håndtering af dine personoplysninger til Datatilsynet 

 

Under gældende lovgivning kan der være begrænsninger for disse rettigheder, der afhænger af de 

specifikke omstændigheder for den respektive behandling. Kontakt os som beskrevet i afsnit 1 for 

spørgsmål eller forespørgsler til disse rettigheder.  


