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Privatlivspolitik  
i forbindelse med kvalitative og kvantitative undersøgelser hos 

DLI Market Intelligence ApS (”DLIMI”) 

 

Version: 1.1. Maj, 2020 

 

I denne privatlivspolitik beskriver vi forhold om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger 

i DLI Market Intelligence i forbindelse med kvalitative og kvantitative undersøgelser. Du bedes læse teksten 

grundigt igennem.  

 

Du er aktuel eller potentiel deltager i en kvalitativ eller kvantitativ undersøgelse. 

 

DLI MI er dataansvarlig for personoplysninger om dig i DLIMI som beskrevet i denne privatlivspolitik.  

 

Typer af oplysninger og formål 

Nedenfor kan du se, hvilke typer af personoplysninger, vi indsamler og behandler om dig, og hvilke formål de 

tjener.  

 

Deltager i en kvalitativ eller kvantitativ undersøgelse  

Personoplysninger 

• Navn og kontaktoplysninger 

• Adresse og/eller geografisk placering 

• Køn 

• Stilling/arbejdsområde og arbejdssted 

• Dine besvarelser til undersøgelsen  

• Helbredsoplysninger hvis disse afgives af dig som deltager i forbindelse med undersøgelsen  

• Ved udbetaling af honorar: Bankoplysninger og CPR-nummer 

• Øvrige specifikke oplysninger der fremgår af samtykkeerklæring 

Formål 

• At kontakte dig for at gennemføre undersøgelsen 

• At indsamle data til undersøgelsen 

• At udbetale honorar for din deltagelse hvis relevant 

• At analysere data til undersøgelse 

• Øvrige specifikke formål der fremgår af samtykkeerklæring 

• Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s databeskyttelsesforordning) og andre legitime formål, 

f.eks.   

o Dokumentationspligt 

o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for 

behandlingen  

o Drift, sikkerhed, levering af service samt statistik i forhold til brug af it-systemer og websites 

o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, 

herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre 

modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-

service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer  

o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og 

myndigheder 

o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, herunder bekræftelse af identitet 

o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder 

o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter. 

o Statistiske undersøgelser 
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o Tilfredshedsundersøgelser 

 

Profilering 

Personoplysninger behandles ikke til profilering af det enkelte individ. Oplysningerne kan dog anvendes til 

segmentering af grupper af individer med det formål at beskrive gruppers adfærd, præferencer og betydning.  

 

Kilder 

Personoplysninger indsamles hos dig (telefonisk, mundtligt, skriftligt eller via online spørgeskema), eventuelt 

din arbejdsgiver eller en anden virksomhed, du er tilknyttet, hjemmesider, samarbejdspartnere, 

rekrutteringsvirksomhed mv. Oplysningerne kan være suppleret med offentligt tilgængelige oplysninger fra 

hjemmesider eller lignende. 

 

Opbevaringsperioder 

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for  

1. at varetage de angivne formål, og  

2. at dokumentere  

• vores ret til behandling af personoplysningerne 

• vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning, f.eks. 

bogføringsloven 

begge ift. forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er 

relevant, sletter vi oplysningerne forinden. 

Ved undersøgelsens afslutning slettes eller anonymiseres personoplysninger om dig senest 90 dage efter 

undersøgelsens afslutning, medmindre der verserer en uafsluttet sag, og/eller DLI MI har et andet legitimt 

grundlag for at gemme dine personoplysninger, herunder ift. bogføring (eksempelvis bankoplysninger og 

CPR-nummer ved honorarudbetaling som gemmes i 5 år inkl. indeværende kalenderår i henhold til 

Bogføringsloven). 

 

Det juridiske grundlag for vores indsamling, behandling og videregivelse af personoplysningerne er følgende: 

 

Emne Personoplysninger Juridisk grundlag 

Rekruttering Behandling af dine kontaktoplysninger forud for 

dit samtykke, er nødvendig for, at DLI MI kan 

forfølge en legitim interesse, medmindre dine 

interesser eller grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af 

personoplysninger, går forud herfor. Vi har ved 

interesseafvejningen lagt til grund, at DLI MI’s 

legitime interesser er, at   

• der tale om en forretningsmæssig 

relation med dig eller din arbejdsgiver 

eller den virksomhed, du er tilknyttet. 

• oplysningerne ikke relaterer til din 

privatsfære men til dit faglige virke 

Art. 6, stk. 1, litra f i GDPR*  

Samtykke Dine personoplysninger behandles på 

baggrund af dit samtykke som beskrevet i 

denne privatlivspolitik samt i vores 

samtykkeerklæring.  

Art. 6, stk. 1 litra a og art. 9, stk. 2, 

litra a i GDPR* jf. § 6 og/eller 7 i 

Databeskyttelsesloven 

Specifikt for 

personnumre 

og 

I tilfælde hvor du modtager honorar for din 

deltagelse i undersøgelsen, behandler vi dit 

CPR-nummer og bankoplysninger som led i at 

Art. 6, stk. 1, litra b og § 11, stk. 2, 

nr. 1 i Databeskyttelsesloven jf. § 3 i 

indkomst-registreringsloven 
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bankoplysning

er 

udbetale dit honorar og overholde gældende 

lovgivning i den forbindelse. 

Bogføringsloven 

*GDPR er EU’s databeskyttelsesforordning, der træder i kraft 25. maj 2018 

 

Frivillighed 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt eller for at kunne 

indgå en kontrakt med os. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af 

ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder  

• At du ikke kan deltage i undersøgelsen  

  

Samtykke 

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket, dog påvirker det ikke 

behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. 

 

Databehandlere 

P.t. er vores databehandlere følgende:  

• Vi anvender koncerninterne databehandlere og deres underleverandører; bl.a. Lif, der håndterer 

økonomi (herunder honorarudbetaling), og DLI, der håndterer vores IT. 

• Udbydere af IT-systemer og deres underleverandører, som bl.a. er hosting-udbydere og 

supportfunktioner; herunder udbyder af online løsning til spørgeskemaundersøgelser. 

• Eksterne udbydere af services i forbindelse med rekruttering og markedsundersøgelser.  

• Derudover kan der være konsulenter eller IT-konsulenter, som får adgang til oplysningerne som 

databehandlere. 

 

Overførsler til tredjelande 

Vi overfører p.t. ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS. 

 

Dine rettigheder 

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten 

til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, 

retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. 

automatiseret, individuel beslutningstagning. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, 

herunder Datatilsynet. 

 

Kontakt 

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine 

rettigheder, er du velkommen til at kontakte DLIMI. 

 

DLI MI 

DLIMI ApS   

Lersø Parkallé 101  

DK-2100 København Ø 

Danmark 

 

Kontakt: Chefmarkedsanalytiker Arun Micheelsen, tlf. 31416818, ami@dlimi.com 


