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Markedsføringssamtykke
Samtykke til at modtage direkte markedsføring og behandling af personoplysninger

Tracking samtykke
Min afkrydsning ovenfor udgør også mit samtykke til, at Forhandleren som led heri også må behandle mine personop-
lysninger i form af at lagre informationer på og indsamle allerede lagrede informationer (tracking-mekanismer indlagt 
i meddelelserne) fra de enheder, jeg bruger til at åbne e-mails og SMS/MMS samt informationer om disse enheders 
brugeradfærd, fx hvilke e-mails der åbnes, hvor længe samt hvilke emner der klikkes på m.v. Formålet med denne 
behandling er profilering til markedsføringsformål. Ved afkrydsning ovenfor ved de enkelte formål giver jeg således 
også samtykke til, at Forhandleren behandler mine personoplysninger på denne måde. 

Ved at krydse af nedenfor giver du samtykke til, at 
(                                                                                                                                                                                       ) 
må kontakte dig, herunder sende dig markedsføringsmateriale om
og behandle dine personoplysninger til de afkrydsede formål:

Tilbud og nyheder kan både handle om produkter og services fra forhandleren, dennes samarbejdspartnere og leveran-
dører. Dine oplysninger videresendes ikke i denne forbindelse.

(Sæt kryds)

Tilbud og nyheder om: 
Reservedele, tilbehør, merchandise og services til min bil og andre køretøjer, fx vask og pleje, rustbeskyttelse og 
synsforberedelse
Nye og brugte biler og andre køretøjer
Leasing og finansiering vedrørende biler og andre køretøjer fra Forhandlerens samarbejdspartnere og leverandører
Forsikring vedrørende biler og andre køretøjer fra Forhandlerens samarbejdspartnere og leverandører
Vejhjælp fra Forhandlerens samarbejdspartnere og leverandører
Medlemskaber og abonnementer om biler, andre køretøjer, bilservices og services til andre køretøjer fra Forhandle-
rens samarbejdspartnere og leverandører

Informationer om planlagte arrangementer, herunder åbent hus og messer, hvor Forhandleren deltager.

Påmindelser om værkstedsbesøg og øvrige servicemeddelelser, fx påmindelser om tid for dækskifte (sommer/vinter), 
obligatoriske serviceeftersyn og lovpligtige syn samt tid for sæsoneftersyn.

Andet: 

Tilbud, nyheder, informationer og påmindelser kan blive sendt til dig i separate beskeder eller samlet i nyhedsbreve. 

På næste side kan du vælge, hvilke medier Forhandleren må kontakte dig på.
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Udfyldes af kunden: (blokbogstaver)

Navn 

E-mailadresse: 

Telefonnummer:

Dato.:

Underskrift:

Det er frivilligt, om du ønsker at give samtykke til de ovenfor anførte formål.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dine samtykker. Hvis du ønsker at tilbagekalde et eller flere af dine samtykker, kan du 
gøre dette ved at kontakte Forhandleren på:

Når du tilbagekalder dine samtykker, anvender vi ikke længere dine personoplysninger til de formål, som du har tilbage-
kaldt samtykket til. Tilbagekaldelse af samtykke til behandling af personoplysninger påvirker dog ikke den behandling, 
der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen.

Du skal være opmærksom på, at vi som din Forhandler kan behandle dine personoplysninger til andre formål end de 
afkrydsede ovenfor. Du kan læse mere om dette, samt om hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores privat-
livspolitik.

Forhandleren må kontakte dig via (Sæt kryds)
 
      SMS og MMS
      E-mail
      Telefonopkald 

Når Forhandleren behandler dine personoplysninger, er Forhandleren forpligtet til at sikre, at dine oplysninger er ajour-
førte. Derfor vil du [                                                    ] blive kontaktet med forespørgsel om at bekræfte, at de oplysninger, 
som Forhandleren har registreret om dig, er korrekte.

E-mail:

Telefon: 

Eller brev til:
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