
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Dahlerup Fotografi persondatafortegnelse om kunder  
 
Formålet med nærværende fortegnelse er at beskrive virksomhedens behandling af persondata, såle-
des at det kan dokumenteres, at persondataforordningens og databeskyttelseslovens regler overhol-
des.  
 
Dataansvarlig Virksomhedens navn, cvr-nr. og 

kontaktoplysninger 
(adresse, hjemmeside, telefonnum-
mer og e-mail) 

Peter Dahlerup Fotografi 
Vilhelmsro 138 
3480 Fredensborg 
Cvr-nr.: 12651449 
Hjemmeside: www.dahlerup.dk 
E-mail: peter@dahlerup.dk 
Telefonnummer: 21602991 

 Den fælles dataansvarlige samt 
dennes kontaktoplysninger 
(adresse, hjemmeside, telefonnum-
mer og e-mail) 
[Fælles dataansvarlige udfyldes 
kun, hvis virksomheden og en eller 
flere andre parter har ansvaret for 
en behandling, og hvis I alle har ret 
til at bruge oplysningerne til egne 
formål] 

 

 Den dataansvarliges repræsen-
tant samt dennes kontaktoplys-
ninger 
(adresse, hjemmeside, telefonnum-
mer og e-mail) 

 

 Virksomhedens databeskyttelses-
rådgiver samt dennes kontaktop-
lysninger 
(adresse, hjemmeside, telefonnum-
mer og e-mail) 
[De fleste medlemmer af Grakom vil 
ikke være forpligtede til at have en 
DPO] 

 

Formål(-ene) Behandlingens eller behandlin-
gernes formål 
(et samlet, logisk sammenhængen-
de formål med en behandling eller 
en række af behandlinger, som 
hermed angives som ét formål ud af 
alle samlede formål hos den data-

Fotoopgaver for kunder  



ansvarlige) 
Kategorierne af registrere-
de og kategorierne af per-
sonoplysningerne 

Kategori af registrerede personer 
(eksempelvis kunder, nuværende 
eller tidligere ansatte, andre virk-
somheder, andre myndigheder mv.) 

Der behandles oplysninger om 
følgende kategorier af registrere-
de personer: 
a) Kunder -  private 
b) Kunder - virksomheder 
 

 Oplysninger, som behandles om 
de registrerede personer 
(afkryds og beskriv de typer af op-
lysninger, som er omfattet af be-
handlingsaktiviteterne)  

Oplysninger, som indgår 
i den specifikke behand-
ling. 
Beskriv: 

 

Identifikationsoplysninger X 

Navne, mailadresser, 
portrætfotos, telefonnum-
re og privatadresser 

X 

Race eller etnisk oprin-
delse 

 

Politisk, religiøs eller filo-
sofisk overbevisning 

 

Fagforeningsmæssigt 
tilhørsforhold 

 

Helbredsoplysninger 
herunder genetisk data 

 

Biometrisk data med 
henblik på identifikation 

 

Seksuelle forhold  

Strafbare forhold  
Modtagerne af personop-
lysningerne 

Kategorier af modtagere som op-
lysninger er eller vil blive videre-
givet til herunder modtagere i 
tredjelande og internationale or-
ganisationer 
(eksempelvis myndigheder, virk-
somheder, kunder mv.) 

1. Kunden der har anmodet om 
at opgaven udføres 
 

Tredjelande og internatio-
nale organisationer 

Oplysninger om overførelse af 
personoplysninger til tredjelande 
eller internationale organisationer 
(eksempelvis databehandleres pla-
cering i tredjelande, databehandle-
res brug af cloudløsninger placeret i 
tredjelande) 

Nej 
(Angivelse af virksomhed/sam-
arbejdspartner, hvis denne er 
placeret i tredjeland) 

Sletning Tidspunkt for sletning af oplys-
ninger 
(oplysningerne må ikke opbevares 
længere, end det er nødvendigt)  

Personoplysninger modtaget fra 
kunder slettes senest 15 år efter, 
at oplysningen er modtaget, 
medmindre der er særlige for-
hold, der begrunder en længere 
opbevaring 

 


