
 
 

VILKÅR FOR MODTAGELSE AF NYHEDSBREV 
 
 
Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, accepterer du 
samtidig, at ista Danmark A/S må fremsende dig 
e-mails med markedsføring om nyheder, produk-
ter og events inden for vores produktsortiment. 
 
 

1. HVEM UDSENDER NYHEDSBREVET? 
 
Nyhedsbrevet og andet markedsføringsmateriale 
er en service, der udbydes af  
 
ista Danmark A/S  
Borupvang 5B  
2750 Ballerup  
CVR-nr. 24232816  
 
(Herefter ”ista”) 
 
ista er dataansvarlig for behandlingen af de op-
lysninger, du afgiver ved tilmeldelse af nyheds-
brevet, samt de oplysninger der genereres om 
din brug af nyhedsbrevet. 
 
Du kan se vores kontaktoplysninger her 
www.ista.com/dk/kontakt/kontakt/ . 
  
Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, vil du vil 
alene modtage markedsføringsmateriale fra ista. 
 

2. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES OM 
MIG? 
 

ista indsamler dit navn og din oplyste e-mail-
adresse for at kunne sende dig nyhedsbreve. For 
at vi kan dokumentere dit samtykke til at mod-
tage elektronisk markedsføringsmateriale, regi-
strerer vi også tidspunktet du afgiver dit sam-
tykke og din IP-adresse, og hvis du tilbagekalder 
dit samtykke, så registrerer vi også dette tids-
punkt. 
 
Vi indsamler også oplysninger om dit brug af vo-
res nyhedsbrev – Dette kan være oplysninger om 
hvorvidt du åbner nyhedsbrevet, hvor lang tid ny-
hedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt 
hvornår nyhedsbreve fra os slettes igen.  
 

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis 
du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjem-
meside, kan vi indsamle yderligere oplysninger 
om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside 
bruger cookies. 
 

3. HVAD BRUGER VI DINE OPLYSNINGER 
TIL? 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi 
din e-mailadresse og navn til at udsende nyheds-
breve, tilbud og andet markedsføringsmateriale 
til dig. 
 

De oplysninger vi indsamler om din brug af vores 
nyhedsbrev, bruger vi til at forbedre vores ser-
vices og ydelser, så vi i fremtiden kan blive endnu 
bedre til at målrette og tilpasse indholdet af vo-
res markedsføring efter dine interesser, ligesom 
vi bruger oplysningerne til statistiske formål i 
anonymiseret form.  

Dit tilmeldings- og eventuelle frameldingstids-
punkt samt din e-mailadresse anvender vi til at 
kunne dokumentere dit samtykke til at modtage 
elektronisk markedsføringsmateriale. 

Vi anvender ikke dine oplysninger til andre for-
mål. 

Hvis du i anden sammenhæng har afgivet oplys-
ninger til os til andre formål, oplyser vi dig sær-
skilt om vores behandling til sådanne formål. 

 
4. VORES GRUNDLAG FOR AT BEHANDLE 

OPLYSNINGER OM DIG 
 

Grundlaget for vores behandling af dine oplysnin-
ger er dit samtykke, i overensstemmelse med Da-
tabeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a) og Mar-
kedsføringsloven § 10, stk. 1. 
 
 

5. HVOR OFTE UDSENDES NYHEDSBREVE? 
 

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, vi 
har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Ny-

http://www.ista.com/dk/kontakt/kontakt/


hedsbrevet udkommer ikke nødvendigvis med fa-
ste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor 
ofte du kan forvente at modtage markedsførings-
materiale fra os. Vi bestræber os dog på at be-
grænse antallet af udsendelser, så vores nyheds-
breve ikke fylder hele din indbakke. 
 

6. VI VIDEREGIVER IKKE DINE OPLYSNIN-
GER 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i 
kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplys-
ninger om dig, hvis vi er forpligtet til det efter 
loven, eller hvis vi er forpligtet til det efter en 
retskendelse. Ved salg af ista aktiviteter (virk-
somhedsoverdragelse), kan dit samtykke efter 
Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a) og 
Markedsføringslovens § 10, stk. 1, tilsvarende 
overdrages som del af sådan virksomhedsover-
dragelse. 
 

7. DU KAN ALTID RETTE ELLER ÆNDRE 
DINE OPLYSNINGER 
 

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kon-
taktoplysninger (din e-mailadresse, navn mv.) 
ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter til-
melde dig igen. 
 
Det er beskrevet nedenfor, hvordan du tilbage-
kalder dit samtykke til at modtage elektronisk 
markedsføringsmateriale fra os. 
 

8. DU KAN ALTID AFMELDE DIG VORES NY-
HEDSBREV  
 

Du kan til enhver tid framelde dig vores nyheds-
brev ved at tilbagekalde dit samtykke. Når du har 
tilbagekaldt dit samtykke og dermed frameldt 
dig, modtager du ikke yderligere markedsførings-
materiale fra os på e-mail, medmindre du har gi-
vet andet samtykke til, at vi må henvende os til 
dig. 
 
Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”af-
meld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i 
hvert nyhedsbrev du modtager fra os.  
 
Vi sender dig efter din frameldelse en bekræf-
telse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for 
vores nyhedsbrev. 
 

9. HVOR LÆNGE OPBEVARER ISTA PER-
SONOPLYSNINGER OM MIG? 
 

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige 
så længe, som vi har dit samtykke til at du mod-
tager vores nyhedsbrev. I overensstemmelse med 
Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav, 
opbevarer vi dokumentation for dit samtykke, til 
at sende dig markedsføringsmateriale indtil to år 
efter, at vi senest har anvendt dit sam-
tykke/samtykket tilbagekaldes – dvs. din e-mail-
adresse, tidspunktet for dit samtykke og din ip-
adresse samt tidspunkt for din tilbagekaldelse af 
samtykket. Vores behandling sker her på bag-
grund af Databeskyttelsesforordningen art. 
6(1)(c) eller 6(1)(f), idet vi umiddelbart er for-
pligtet til at foretage behandlingen og idet vi har 
en væsentlig interesse i at kunne dokumentere, 
at vi overholder markedsføringsloven § 10. Der-
efter sletter vi oplysningerne om dig. 
 
Hvis du tilbagekalder dit samtykke, anonymiseres 
alle statistiske data om din brug af vore nyheds-
brev. Anonymiseringen sker på en sådan måde, 
at det ikke efterfølgende er muligt at de-anony-
misere oplysningerne igen. 
 

10. DINE ØVRIGE RETTIGHEDER EFTER PER-
SONDATALOVGIVNINGEN  
 

Du har en række rettigheder i henhold til data-
beskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af 
dine rettigheder, skal du kontakte os. 
 
Dine rettigheder omfatter også følgende: 
 
• Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de 

personoplysninger, som vi behandler om dig. 

• Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urig-
tige personoplysninger om dig selv berigtiget 
og ufuldstændige personoplysninger fuld-
stændiggjort. 

• Ret til sletning (retten til at blive glemt): I 
særlige tilfælde har du ret til at få slettet 
personoplysninger om dig, inden det tids-
punkt hvor vi almindeligvis vil slette dine op-
lysninger. 

• 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 fastlæg-
ges, gøres gældende eller forsvares, eller for 



at beskytte en person eller vigtige samfunds-
interesser. 

• Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse til-
fælde ret til at gøre indsigelse mod vores be-
handling af dine personoplysninger, og altid 
hvis behandlingen er med henblik på direkte 
markedsføring. 

• Ret til dataportabilitet: Du har i visse til-
fælde ret til at modtage dine personoplys-
ninger i et struktureret, almindeligt anvendt 

og maskinlæsbart format samt at få overført 
disse personoplysninger fra én dataansvarlig 
til en anden. 

• Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid 
indgive klage til Datatilsynet over vores be-
handling af personoplysninger. Se mere 
www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde 
yderligere information om dine rettigheder 
som registreret. 
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