
 

 

Information om databeskyttelse 

 

Beskyttelsen af din data er af stor betydning for die Berater® (herefter refereret til som ”vi”). I det 
følgende vil vi derfor gerne informere dig om vores behandling af dine personlige oplysninger.  

Behandlingen af dine oplysninger vil udelukkende blive udført i overensstemmelse med de 
gældende/anvendte databeskyttelsesregler, i særdeleshed Databeskyttelsesforordningen (GDPR) 1 
og Datenschutzgesetz (DSG)2. 

General information:  

De ansvarlige for behandlingen af din personlige oplysninger er: 

die Berater Unternehmensberatungs GmbH 
Wipplingerstraße 32/23-25, 1010 Vienna 
Tel.: +43 1 532 45 45-0; Fax: +43 1 532 45 45-1145 
E-Mail: office@dieberater.com 
  

Databehandling:  

1. Formålet med databehandling  

Vi behandler udelukkende dine personlige oplysninger med følgende formål for øje:  

a) At muliggøre indskrivning og deltagelse i vores kursus; 
b) At følge aktiviteterne i kurset; 
c) At hævde eller forsvare juridiske krav  
d) At overholde optagelse, information og rapporteringsforpligtelser, som påkræves ved lov 

Ved brug af vores online platform, desuden: 

e) Brugeranalyse så vel som optimering og sikring af vores websidepræstation; 
f) At levere et log-in system, for at sikre, at det kun er dig, der har adgang til din profil 
g) Registrere din brug af den online platform, din udførsel af opgaver, din involvering i 

workshops og dine testresultater samt tildeling og registrering af forumindlæg. Formålet 
med alt dette er at kunne tilbyde dig kurset på bedst mulige måde.  
 
 

                                                             
1 Du kan tilgå Databeskyttelsesforordningen (GDPR) online på: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE  
2 Du kan tilgå „Data Protection Act“ (DSG) i dens nuværende form på: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597 



2. Oprindelsen af dine personlige oplysninger  

Vi indsamler kun de personlige oplysninger, som du selv har givet via din tilmelding og deltagelse i 
kurset eller via din registrering på den online platform, eller ved at anmode om dem på baggrund 
af din deltagelse i vores kursus eller din brug af vores online platformmiljø. 
 

3. Retsgrundlag for behandlingen af dine personlige oplysninger: 
 

Behandlingen af dine personoplysninger til de formål, der er nævnt under 1. baserer sig på 
følgende retsgrundlag: 
• Databehandling til formål 1a, 1b, 1c og 1d 
Databehandling til dette formål er baseret på nødvendigheden af at opfylde vores kontrakt med 
dig om din kursusdeltagelse (Art 6 Abs 1 litium b DSGVO). 
 
• Databehandling til formålet 1e: 
Databehandling til dette formål er baseret på vores legitime interesse for at hævde og forsvare 
juridiske krav (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). 
 
• Databehandling til formålet 1f: 
Databehandling til dette formål er baseret på nødvendigheden af at opfylde juridiske krav, nemlig 
juridiske oplysninger, information og rapporteringsforpligtelser (Art 6 Abs 1 lit. DSGVO). 
 
• Databehandling til formål 1g-h: 
Databehandling til dette formål er baseret på vores legitime interesse for at tilbyde dig en online 
platform, at opretholde dets ydeevne og fjerne skadeligt indhold, for at gøre din profil tilgængelig 
for dig alene, samt at tilbyde vores kursus på den bedst mulige måde og integrere digitalt indhold 
og bedømmelse i dette kursus (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). 
 

4. Videresendelse af dine personlige oplysninger til tredjepart: 
 

Vi har aftaler med it-tjenesteudbydere, som entreprenører, for at garantere sikkerhed, 
tilgængelighed og effektivitet i vores arbejdsmiljø. Dine data kan derfor stilles til rådighed for de 
ovennævnte formål (1a-1h). Dine forumindlæg samt oplysningerne på den online platform er 
nogle gange synlige for andre kursusdeltagere. 
 
Når det er nødvendigt for ovennævnte formål 1e), kan vi videresende dine personlige oplysninger 
til juridiske repræsentanter samt domstole. Hvor det er nødvendigt eller lovligt påkrævet for at nå 



ovennævnte formål 1f), vil vi gerne videresende dine personlige oplysninger til autoriserede 
myndigheder eller tredjeparter. 
 
Vi deler ikke personlige oplysninger i tredjelande uden for Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde uden din forudgående godkendelse (som du kan tilbagekalde til enhver tid). 
 
5. Opbevaring af dine personlige oplysninger: 
Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til at opnå 
ovennævnte formål og som tilladt i henhold til gældende lovgivning. Vi opbevarer dine personlige 
oplysninger, så længe de lovbestemte bevaringstidsrammer (især den syvårige retentionstid i 
henhold til § 212 UGB) eksisterer eller perioder med begrænsning af potentielle retslige krav 
endnu ikke er udløbet. Vi vil opbevare dine oplysninger længere end denne periode, i de tilfælde, 
hvor de er nødvendige til hævdelse eller forsvar af juridiske krav. 
 
6. Frivillighed til at levere personlige oplysninger: 
Det er grundlæggende frivilligt at give dine personoplysninger. Du kan dog ikke deltage i et kursus, 
hvis du ikke afgiver dine personoplysninger, og du vil derfor blive placeret som om, du ikke har 
deltaget i kurset. 
For at oprette en personlig adgang til vores online platform er følgende oplysninger obligatoriske: 
fornavn og efternavn, brugernavn og e-mail adresse. Udfyldes disse personlige oplysninger ikke, 
kan du ikke bruge vores online platform. Det er helt frivilligt at give andre personlige oplysninger 
på din profil på den online platform. Du kan til enhver tid fjerne de frivillige oplysninger fra din 
profil. 
 
Dine rettigheder: 
Hvilke rettigheder har du i henhold til gældende databeskyttelsesbestemmelser? 
Du har ret til (i) at få vide af os, om og hvilke personlige oplysninger vi har om dig, og få kopier af 
sådanne data (Art. 15 GDPR), (ii) at kræve, at vi retter op på dine personlige oplysninger, supplerer 
eller sletter dem , hvis disse er forkerte eller ikke behandles i overensstemmelse med loven (Art 
16, 17 GDPR), iii) under visse omstændigheder at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine 
personoplysninger (artikel 18 GDPR), iv) under visse omstændigheder at modtage dine oplysninger 
i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format eller overføre det til en tredjepart (ret til 
dataoverførbarhed, artikel 20 DSGVO) og (v) under visse omstændigheder gøre indsigelse mod 
behandlingen af dine persondata (Art. 21 GDPR). Hvis du vil udøve en eller flere af disse 
rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. 
 



Derudover har du ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden (kontaktoplysninger 
fra den østrigske databeskyttelsesmyndighed se www.dsb.gv.at), hvis du mener, at dine personlige 
rettigheder er blevet overtrådt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


