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Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Reuse Mobility ApS (herunder Reuse Sales platform) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi 
har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
 
Reuse Mobility ApS: 
Wittrupvej 1 - 7120 Vejle Ø - CVR-nr. 41837675 - Telefon: 27 85 00 16 - Mail: kontakt@rumo.dk 
 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål, afhænge af dine valgte produkter: 

• Leasing af biler, herunder indgåelse, drift og udløb af aftalerne jf. gældende lovgivning og retningslinjer fra 
myndighederne. 

• Ydelser relateret til leasing, f.eks. service, reparationer og vedligeholdelse eller tilkøb. 

• Markedsføring, såfremt der er givet samtykke hertil. 

• Forretningsudvikling og retslige forpligtigelser. 

• Annoncering og salg af biler på Reuse Sales platform 

• Skabe kontakt mellem dig som sælger af din nuværende bil og forhandlere som er bruger af Reuse Sales 
platform. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b – for: Leasing af biler, herunder indgåelse, drift, og udløb af 
aftalerne jf. gældende lovgivning og retningslinjer fra myndighederne. 

• Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b – for: Ydelser relateret til leasing, f.eks. service, 
reparationer og vedligeholdelse eller tilkøb.  

• Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a – for: Markedsføring, såfremt der er givet samtykke hertil. 

• Databeskyttelsesforordningen 6, stk. 1, litra c – for: Forretningsudvikling og retslige forpligtigelser. 

 

3.      Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• Navn på ejer eller bruger af biler 

• E-mailadresse og telefonnummer 

• Oplysninger om adfærdshistorik, såvel digitalt som fysisk i butik, f.eks. åbning, læsning af modtaget 
elektronisk markedsføring og referat af telefonsamtale. 

• Informationer om økonomiske forhold, finansiering, aftaleforhold samt kreditforhold. 

• Alt data vedr. biler: forsikring, service, syn, bilens data, stand, anvendelse, billeder mv. Gælder både Reuse 
Mobilitys leasingbiler og biler ejet af 3. part fx ifm. oprettelse på Reuse Sales platform 

 
4.      Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi gør brug af databehandlere i forbindelse med administration af vores produkter samt i forbindelse med udførelsen 
af de services, vi tilbyder. Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, såfremt det er 
relevant i forhold til dit produkt eller den service, du efterspørger. Eksempel på nogle af de største databehandlere: 

• Penneo underskrift med NEMID 

• Reepay betalingsløsning 

• Experian Danmark RKI 

• Sydbank Leasing- finansieringsløsning 

• Motorstyrelsen (motorregistreret) og forsikringsselskaber 

• Bilforhandlere/bilopkøbere der er tilknyttet Reuse Sales platform 
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5.      Hvor dine personoplysninger stammer fra 
Persondata indsamles direkte fra dig, dine it-enheder, som telefon, PC eller/og fra det leasede køretøjs data.  
Samt fra de i punkt 5 nævnte modtagere.  
 

6.      Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger jf. forældelsesreglerne af civilretlige krav. 

 
7.      Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle 
sletning indtræffer.  

 
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 fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige 
samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan 
også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 
www.datatilsynet.dk. 
 

8.      Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
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