
 

Privatlivspolitik: ENERGRID A/S  
 

Hos ENERGRID lægger vi stor vægt på at behandle personoplysninger om kunder, 
samarbejdspartnere og medarbejdere ordentligt. Det betyder bl.a. at vi: 

- kun anvender de personoplysninger vi har brug for  
- gør hvad vi kan for at undgå at personoplysninger kompromitteres  
- begrænser brugen af personoplysninger til medarbejdere med et arbejdsbetinget behov 
- sletter personoplysningerne når de ikke er nødvendige for os længere 

Det er alt sammen tiltag som er med til at værne om vores kunders og samarbejdspartneres privatliv. I 
denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om: 

- hvem vi behandler personoplysninger om 
- hvornår vi har brug for personoplysninger 
- hvordan vi behandler dine personoplysninger 
- hvad vi gør for at beskytte oplysningerne i henhold til EU's persondataforordning og 

databeskyttelsesloven.  

Her kan du læse om alle situationer, hvor ENERGRID behandler personoplysninger om kunder, 
medarbejdere og besøgende på www.ENERGRID.dk. 

Hvem er vi 
ENERGRIDs primære fokus er at gøre det så let som muligt for ejere af V/E anlæg, at få deres projekter 
gennemført, få anlæggene tilkoblet elnettet, samt at få anlæggene driftet og serviceret. Vi er 
eksperter på alle disse trin i et V/E anlægs levetid. Derudover servicerer vi bl.a. gadelygter. Vi er ejet af 
Thy-Mors Energi A.M.B.A., der driver en koncern, der ud over os bl.a. omfatter elnet- og 
fibervirksomheder.  

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger:  

ENERGRID A/S 
Besøgsadresse:  Løvevej 5, 7700 Thisted 
CVR-nummer  26 31 41 19 
Tlf.nr.   96 70 22 00 
E-mail:   kontakt@energrid.dk 
Web:   www.ENERGRID.dk   

Sådan kontakter du os 
Har du spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af personoplysninger eller 
ønsker at kontakte os vedrørende dine personlige oplysninger, bedes du kontakte:  

gdpr@thymors.dk 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319
http://www.energrid.dk/
http://www.energrid.dk/
mailto:gdpr@thymors.dk


 

Hvad er personoplysninger? 
Personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person. Det gælder 
også selvom personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger. 
Hos os kan det for eksempel være kontaktoplysninger, registreringsnumre eller billeder, hvis 
oplysningen i sig selv eller i kombination med andre gør det muligt at identificere en person.  

Der gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger, afhængig af 
hvor følsomme oplysningerne er. I Databeskyttelsesforordningen opdeles personoplysninger i tre 
typer:  

• Almindelige oplysninger 

• Følsomme oplysninger 

• Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser  

Du kan læse mere om hvilke regler der gælder for behandling af personoplysninger og hvordan de 
kategoriseres på datatilsynets hjemmeside. 

Vores behandling af personoplysninger 
Herunder vil vi beskrive de situationer hvor vi behandler personoplysninger om dig, hvorfor det er 
nødvendigt, og hvordan behandlingen hænger sammen med EU’s persondataforordning og 
Databeskyttelsesloven. 

Behandling af personoplysninger i vores primære forretningsområder 

1. Når vi udvikler et projekt, indsamler, opbevarer og anvender vi almindelige personoplysninger 
om de kontaktpersoner vi har brug for at være i kontakt med i forbindelse med aftalen. Det kan 
dække over oplysninger som navn, stillingsbetegnelse, arbejdstelefon og e-mailadresse.  

Hjemmel:  

o Personoplysningerne kan behandles lovligt fordi de er nødvendige for at opfylde vores 
kontrakt med anlægsejeren jf. artikel 6, stk. 1, b i persondataforordningen og 
Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. 

2. Når vi er driftsansvarlig virksomhed for et anlæg, indsamler, opbevarer og anvender vi 
almindelige personoplysninger om de kontaktpersoner vi har brug for at være i kontakt med i 
forbindelse med aftalen. Det kan dække over oplysninger som navn, stillingsbetegnelse, 
arbejdstelefon og e-mailadresse.  

Hjemmel:  

o Personoplysningerne kan behandles lovligt fordi de er nødvendige for at opfylde vores 
kontrakt med anlægsejeren jf. artikel 6, stk. 1, b i persondataforordningen og 
Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. 

3. Når vi servicerer et V/E anlæg indsamler, opbevarer og anvender vi almindelige 
personoplysninger om de kontaktpersoner vi har brug for at være i kontakt med i forbindelse 

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-personoplysninger/


 

med projektet. Det kan dække over oplysninger som navn, stillingsbetegnelse, arbejdstelefon 
og e-mailadresse.  

Hjemmel:  

o Personoplysningerne kan behandles lovligt fordi de er nødvendige for at opfylde vores 
kontrakt med anlægsejeren jf. artikel 6, stk. 1, b i persondataforordningen og 
Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. 

Øvrig behandling af personoplysninger: 

Herunder vil vi beskrive, i hvilke situationer vi behandler personoplysninger om dig, som ikke er 
omfattet af beskrivelsen ovenfor, og hvordan behandlingen hænger sammen med EU’s 
persondataforordning.  

1. Hvis vi samarbejder med dig og din enkeltmandsvirksomhed om en af vores ydelser, som 
beskrevet ovenfor, behandler vi, udover de oplysninger der er beskrevet ovenfor, følgende 
oplysninger:  

o Adresse, cvr-nummer, selskabsnavn og EAN-nummer (ved enkeltmandsvirksomheder 
forstås virksomheder, hvortil der er knyttet et personligt hæftelsesansvar). 
 

2. Når du besøger www.ENERGRID.dk indsamler vi data om, hvordan hjemmesiden bruges. 
Afhængigt af hvilket samtykke du afgiver indsamler bl.a. oplysninger om din IP-adresse, 
browserindstillinger og hvordan dit operativsystem bruger siderne. Disse oplysninger 
behandles ud fra en legitim interesse og bruges til at udvikle websiden og vores indhold. 

Hjemmel: 

o Personoplysningerne kan behandles lovligt fordi du har afgivet dit samtykke til det jf. 
Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a, jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. 

3. Hvis du søger job hos ENERGRID, giver du os i den forbindelse en række personoplysninger, 
herunder navn, adresse og erhvervserfaring, som er nødvendige for, at vi kan behandle din 
jobansøgning. Vi behandler kun ansøgninger, der kommer ind via vores rekrutteringsløsning på 
ENERGRID.dk.  

Hjemmel: 

o Personoplysningerne kan behandles lovligt fordi de skal anvendes for at kunne leve op 
til en kommende ansættelseskontrakt jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 
1, litra b (opfyldelse af kontrakt) og vores legitime interesse i at finde en passende 
kandidat til stillingen jf. artikel 6, stk. 1, f, i persondataforordningen (legitim interesse), 
jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1 

Videregivelse af personoplysningerne 

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såfremt 
der er en forpligtigelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af en 
ydelse.  

ENERGRID A/S videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: 

http://www.energrid.dk/


 

Installationsblanket.dk  

- Videre giver oplysninger om tilkoblede V/E til ELNET selskaber via 
www.installationsblanket.dk  

(Kontaktoplysninger og CVR-numre) 

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger 

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe det er relevant for det formål, det oprindeligt blev 
indsamlet til.  

Dine personlige rettigheder 

Som borger har du en række rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. 
Herunder beskriver vi kort, hvilke rettigheder du er sikret som følge af EU’s Persondataforordning og 
Databeskyttelsesloven. Du har ret til at:  

Få at vide hvilke oplysninger vi har om dig: Du har ret til at anmode om en rapport, der 
viser, hvilke personlige oplysninger vi har om dig. Rapporten kan laves gratis en gang om 
året.  

Ret til dataportabilitet: Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om, at 
vores oplysninger om dig overføres til en anden dataansvarlig. 

Få rettet forkerte oplysninger om dig: Du har også ret til at anmode om, at forkerte 
oplysninger om dig skal rettes. 

Få slettet dine personlige oplysninger: Du har mulighed for at få slettet de personlige 
oplysninger, vi har om dig. Det kan dog forhindre os i fortsat at levere strøm til dig, hvis 
du er kunde hos os. 

Få begrænset behandlingen af dine oplysninger: Du har ret til at få begrænset 
behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt. 

Trække dit samtykke tilbage: Du har ret til at inddrage dit samtykke til behandling af 
personoplysninger og forbyde brugen af dine personlige oplysninger til direkte 
markedsføring. 

Klage over behandling af personoplysninger: Du kan klage til Datatilsynet over 
behandlingen af dine personlige oplysninger. Datatilsynet kan lettest kontaktes på 
deres hjemmeside Kontakt (datatilsynet.dk) eller på telefon: 33 19 32 00   

Vil du have yderligere oplysninger herom, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte 
vores GDPR-ansvarlige på gdpr@thymors.dk eller på telefon 96 70 22 00. 

Overførsel til tredjeland 

ENERGRID overfører ikke de personoplysninger, du giver os til lande uden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) uden udtrykkelig at informere dig om denne overførsel. 

Ændringer i denne privatlivspolitik 

http://www.installationsblanket.dk/
https://www.datatilsynet.dk/kontakt
mailto:gdpr@thymors.dk


 

ENERGRID A/S forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne politik til enhver tid, og du bør 
regelmæssigt besøge denne side for at få den nyeste version. 

 

Sidst ændret: juni 2022 
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