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SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER, NÅR DU 
BOOKER OG BENYTTER LIFE SHELTERS 

Når du booker og benytter LIFE Shelters, registrerer vi nogle personoplysninger om dig. Det drejer sig 
primært om de oplysninger, du selv giver os som led i din booking samt den korrespondance, vi evt. har 
med dig ifm. din booking og din brug af LIFE Shelters. 
 
Her kan du læse, hvordan vi behandler disse personoplysninger om dig. Orienteringen gives med 
henvisning til GDPR-forordningens art. 13 
 
1. LIFE er den dataansvarlige – sådan kontakter du os 
 
LIFE A/S, CVR-nr. 41439726, er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. 
 
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte LIFE på mail persondata@life.dk eller telefon 22 34 48 96. 
 
 
2. Formålene med behandlingen af personoplysninger, kategorier af oplysninger samt 
retsgrundlaget for behandlingen 
 
LIFE behandler personoplysninger med det formål at kunne håndtere din booking af LIFE Shelters. 
 
De personoplysninger, der behandles, er dit navn, mailadresse og telefonnummer samt evt. 
korrespondance pr. mail eller telefon. 
 
Vi behandler personoplysningerne på baggrund af vores legitime interesse i at kunne modtage, 
administrere og evt. følge op på din booking, herunder kontakte dig enten pr. telefon eller e-mail. 
 
 
3. Modtagere eller kategorier af modtagere 
 
Personoplysningerne benyttes kun af LIFE og videregives ikke til tredjeparter. 
 
 
4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
 
Personoplysningerne overføres ikke til lande udenfor EU/EØS. 
 
 
5. Opbevaring af dine personoplysninger 
 
Vi opbevarer dine personoplysninger i højst 90 dage fra den dato, hvor du har benyttet LIFE Shelters.  
 
 
6. Rettigheder 
 
Som registreret person har du følgende rettigheder: 
 

mailto:persondata@life.dk


 
 

 Side 2 af 2 

Indsigtsret 
Du har ret til at anmode om at se de personoplysninger, som vi behandler om dig. 
Du har også ret til at modtage en række oplysninger om selve behandlingen, f.eks. formålet, 
retsgrundlaget og opbevaringsperioden. Disse oplysninger har vi givet dig ovenfor i punkt 2 og 5. 
 
Ret til berigtigelse 
Du har ret til at anmode om at få urigtige (forkerte) personoplysninger om dig selv rettet eller få 
ufuldstændige personoplysninger suppleret med de manglende oplysninger. 
Ret til sletning (”retten til at blive glemt”) 
Du har ret til at anmode om at få slettet oplysninger om dig selv. 
 
Ret til begrænsning af behandling 
Du har ret til at anmode om at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, således at 
oplysningerne ikke må bruges til andet end ren opbevaring. 
 
Ret til dataportabilitet 
Du har ret til at modtage dine egne personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personligt brug uden hindring samt ret til at få overført 
dine personoplysninger fra LIFE til en anden dataansvarlig. 
 
Ret til indsigelse 
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger. 
 
Ret til ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser 
Du har ret til at anmode om ikke at blive underlagt en afgørelse, herunder profilering, der alene er baseret 
på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. 
 
Klage til Datatilsynet 
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med 
myndigheders og virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet 
findes her: www.datatilsynet.dk. 
 
 
7. Orientering om tv-overvågning af arealerne ved LIFE Campus 
 
For at skabe tryghed og sikre LIFEs værdier, er der opsat 24 timers tv-overvågning langs LIFEs facader 
og forplads/indgangspartier. Når du færdes på disse områder, kan du derfor blive filmet af tv-
overvågningskameraerne. 
 
Du kan finde information om, hvordan LIFE behandler personoplysninger fra tv-overvågningen på 
https://life.dk/cookie-og-privatlivspolitik under punkt 9. 
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