Nyhedsbrevet ’Byen Rundt’:
informationsskrivelse om behandling af persondata

Vores månedlige e-mail-nyhedsbrev giver dig nyt om metroen samt tips og
inspiration til at få mere ud af hovedstaden. Derudover vil du lejlighedsvis
også modtage servicemeddelelser fra metroen og information og tilbud fra
vores samarbejdspartnere indenfor offentlig transport såsom Rejsekort og
DOT.
Du kan til enhver tid framelde dig nyheder fra Metroselskabet via linket i
bunden af de e-mails, du modtager fra os.
For at sikre, at du ved, hvordan vi håndterer dine oplysninger, skal du læse
om vores forpligtelser og betingelserne herunder:
Vi er dataansvarlige. Sådan kontakter du os.
Metroselskabet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Metroselskabet
Metrovej 5, 2300 København S
CVR-nr.:
30823699
Telefon:
+45 3311 1700
Mail:
m@m.dk

Kontakt til Metroselskabets databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på
følgende måder:
•
•
•

På e-mail: dpo@m.dk
På telefon: +45 3311 1700
Ved brev: Metroselskabet, Metrovej 5, 2300 København S, att.
Databeskyttelsesrådgiver

Formål med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
•
•
•

Formålet er at sende dig elektroniske nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Samtykke. Du modtager vores nyheder, da du selv har tilmeldt dig.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Vi behandler almindelige personoplysninger, som i dette tilfælde er din e-mailadresse.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver dine oplysninger til databehandleren Mailchimp, som står for systemet bag
udsendelsen af nyhedsbrevet.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Desuden
sletter vi dine personoplysninger inden for tre måneder efter, at du eventuelt vælger at
framelde dig listen.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
Det drejer sig om Mailchimp, som er beliggende i USA på følgende adresse:
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Mailchimp har tilsluttet sig The EU-US Privacy Shield Framework. Det er en aftale, der er
indgået mellem Europa-Kommisionen og det amerikanske handelskammer for at sikre bedst
mulig beskyttelse af personlige oplysninger, når der overføres personoplysninger fra EU til
USA.

Retten til at trække samtykke tilbage
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Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at afmelde dig
nyhedsbrevet direkte ved at klikke på ”afmeld”, når du modtager nyhedsbrevet.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores
behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til
tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først
virkning fra dette tidspunkt.

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 skal du kontakte os.
•
•
•

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 generelle sletning indtræffer.
•

Ret til begrænsning af behandling

Du har 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 beskytte 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
•

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.
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Klage til Datatilsynet
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.
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