
Rohde art & design / AMOKsmykker 
 

Formular til den registreredes udnyttelse af dennes rettigheder hos Rohde art & design, her 

under AMOKsmykker. 

 

Den, der registreres personoplysninger omkring, herunder kunder og besøgende på hjemmesiden, 

kaldes den registrerede.  

Som registreret har du en række rettigheder, som skal bidrage til åbenhed og gøre dig i stand til at 

varetage dine interesser. Disse rettigheder giver dig bl.a. mulighed for indsigt, berigtigelse og 

sletning af dine personoplysninger.  

Som registreret kan du benytte denne formular til at udnytte en eller flere af dine rettigheder.  

Kryds af nedenfor, hvis du ønsker at sende en anmodning til Rohde art & design / AMOKsmykker 

om begæring af en af nedenstående rettigheder.  

Formularen sendes på E-mail.: amoksmykker@gmail.com eller via fysisk post til; Rohde art & 

design / AMOKsmykker, Badstuegade 11 B, 8000 Aarhus C, Danmark 

 

Rettighed Sæt kryds 

Ret til indsigt  

Ret til berigtigelse  

Ret til sletning  

Ret til begrænsning af behandling  

Ret til dataportabilitet  

Ret til indsigelse  

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, 
der alene er baseret på automatisk 
behandling, herunder profilering 
 

 

 

Udfyld venligst tabellerne for den rettigheder, du har afkrydset ovenfor 

Ret til indsigt 

Sæt venligst kryds ved de oplysninger, du ønsker indsigt i 

Indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig 
 

 

Indsigt i en række oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager 
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Hvilke oplysninger ønsker du indsigt i? 

 

 

Ret til berigtigelse 

Hvilke oplysninger mener du er urigtige eller ufuldstændige? 

 

 

Hvilke oplysninger mener du i stedet er rigtige eller fuldstændige? 

 

 

Ret til sletning 

Du har ret til at få slettet personoplysninger om dig selv i en af nedenstående situationer. Sæt 

kryds ved den, du mener gør sig gældende. 

Det er ikke længere nødvendigt for os at have personoplysninger om dig af 
hensyn til det formål, hvormed oplysningerne blev indsamlet 

 

Du trækker et givent samtykke til behandling tilbage, og vi har samtidig ikke 
anden hjemmel for behandlingen 

 

Vi behandler personoplysningerne ulovligt  

Sletning følger af EU-lovgivning eller dansk lovgivning  

Du udøver din ret til indsigelse  

Vi er udbyder af en informationssamfundstjeneste (f.eks. et socialt 
netværk), og behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke 
givet af en af dine tidligere forældremyndighedsindehavere, og du 
tilbagekalder nu samtykket efter at være fyldt 13 år 
 

 

 

Hvilke oplysninger ønsker du slettet? 

 

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger i nedenstående tilfælde. 

Sæt kryds ved den, du mener gør sig gældende. 
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Du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger  

Vi behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af 
oplysningerne, men anmoder i stedet om begrænsning af anvendelsen 

 

Vi har ikke længere brug for personoplysningerne til behandling, men 
de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende 
eller forsvares 
 

 

Du har gjort indsigelse mod behandling af dine personoplysninger 
 

 

 

Hvilke oplysninger ønsker du at begrænse behandlingen af? 

 

 

Ret til dataportabilitet 

Du vil modtage egne personoplysninger i et 
struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format til personlig brug 

 

Du vil overføre dine personoplysninger fra én 
dataansvarlig til en anden 

 

 

Hvilke personoplysninger vil du modtage? 

 

 

Hvilken dataansvarlig vil du have overført dine oplysninger til? 

 

 

Ret til indsigelse 

Hvilke personoplysninger gør du indsigelse mod, at vi behandler? 

 

 

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, 

herunder profilering 
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Du modsætter dig at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret 
på automatisk behandling 

 

Du modsætter dig at blive underlagt en automatisk behandling af dine 
personoplysninger, der består i at anvende oplysningerne til at 
evaluere bestemte personlige forhold 

 

 

 

Har du nogen kommentarer eller uddybninger til anmodningen? 

 

 

Udfyld venligst nedenstående oplysninger, så vi er klar over, hvem anmodningen vedrører. Hvis 

anmodningen vedrører f.eks. sletning af oplysninger, vil denne formular også blive slettet, såfremt 

anmodningen imødekommes. 

Navn  

Adresse  

Telefonnummer  

E-mail  

 

Ved at sende denne kontaktformular giver du samtykke til, at Rohde art & design / AMOKsmykker 

må benytte dine oplysninger til at behandle ovenstående. Du accepterer også vores 

Persondatapolitik , som du kan læse her: https://amoksmykker.dk/persondatapolitik-cookies/ 


