
Databeskyttelsesinformation 
 

 

Hermed informerer vi Dem om behandlingen af personlige data ved brug af mobile apps fra 

Delta-Sport.  

 

1. Dataansvarlig i henhold til forordningen om databeskyttelse (artikel 4, stk. 7 GDPR) er: 

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 
Wragekamp 6 
22397 Hamburg 
Tyskland 
Tlf.: +49 40 5 27 310 0 
E-mail: info@delta-sport.com 
Website: www.delta-sport.com 
 
Vores databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på: 

 

E-mail: dsb@delta-sport.com  

 

eller via  

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 

- Der Datenschutzbeauftragte - 

Wragekamp 6 

22397 Hamburg 

Tyskland 

Tlf.: +49 40 5 27 310 323 
 

Ved alle spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse, kontakt gerne vores databeskyt-
telsesansvarlige direkte. 
 
2. Databehandling ved download af app'en 
 
Vi vil gerne henvise til, at når app'en downloades, overføres der personlige data til operatøren 
af den app-store, som app'en downloades fra. Når en app downloades, overføres de nød-
vendige informationer til den respektive app-store, altså navnlig brugernavn, e-mail-adresse, 
kundenummer hos app-store og den individuelle enhedsidentifikation. Vi har ingen indflydel-
se på denne databehandling. Operatøren af den respektive app-butik er ansvarlig for denne. 
Der kan findes nærmere oplysninger om databehandling i databeskyttelseserklæringerne fra 
den respektive app-store-operatør.  
 
3. Databehandling ved brug af den mobile app  

 

mailto:info@delta-sport.com
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Den mobile app downloades til Deres mobile enhed og kan bruges uden adgang til internet-

tet.  

 

Ved visse apps skal der gives app-tilladelser til at få adgang til de tilsvarende funktioner på 

Deres enhed, f.eks. adgang til hukommelsessystemet for at gemme fotos eller videoer på De-

res mobile enhed, såfremt app'en muliggør dette. Hvis en app muliggør datalagring, sker 

dette udelukkende lokalt.  

 

Ved brug af de apps, der tilbydes af os, indsamles der ingen personlige data. 

 

 

4. Deres rettigheder  

(1) De har følgende rettigheder med hensyn til de personoplysninger, der vedrører Dem:  

 – Ret til indsigt,  

 – Ret til berigtigelse eller sletning,  

 – Ret til begrænsning af behandlingen,  

 – Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen,  

 – Ret til dataoverførsel. 

 

(2) De har tillige ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse angående behand-

lingen af Deres personlige data i vores virksomhed. 

 


