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Samtykkeerklæring: EU Persondataforordningen (GDPR) 

   April 2018 – v.01 

Indledning: 

Denne samtykkeerklæring er et støttedokument til de fælles retningslinjer, der er lagt op mellem 

Erhvervsrejsebureauerne under Danmarks Rejsebureau Forenings CTO fraktion og 

repræsentanterne for rejseindkøberne i Danske erhvervsvirksomheder i DBTA (Danish Business 

Travel Association)  

Dette dokument kan benyttes til at virksomheder kan indhente de nødvendige samtykker fra de 

registrerede (Rejsende), således at virksomheder kan overføre persondata til det erhvervsrejse-

bureau, som virksomheden benytter til at reserverer rejseydelser. 

På arbejdsgruppens vegne     april 2018 

Peter Skieller    Anne-Mette Berg 

DRF/CTO    DBTA 

 

Oplysning til den registrerede (Erhvervsrejsende): 

Vores virksomhed ”ABC Corp A/S” (CVR nummer: ”99887766”) har per 01. xxx 20xx (F.eks. 25. maj 2018) 

indgået (fornyet) aftale med erhvervsrejsebureau Mangaard Travel Group A/S om at levere rejseydelser til 

vores ansatte i forbindelse med erhvervsrejser, der foretages i arbejdsøjemed. Rejsebureau Mangaard 

Travel Group A/S har overfor ”ABC Corp A/S” underskrevet en erklæring, der garanteter at Mangaard 

Travel Group A/S overholder EU Persondata-forordningens regler for opbevaring og behandling af 

persondata. 

Ved at give følgende samtykker til virksomheden, så giver du tilladelse til, at virksomheden må videresende 

dine personlige oplysninger til brug for bestilling af erhvervsrejser til rejsebureau Mangaard Travel Group 

A/S. 

Disse samtykker er en forudsætning for, at virksomheden kan bestille erhvervsrejser på dine vegne og 

samtidigt overholde reglerne i EU Persondataforordningen efter 25. maj 2018. 

Dette samtykke kan på hvilket som helst tidspunkt tilbagekaldes udfra gældende regler. Procedure for ”ret 

til indsigt og tilbagekaldelse af samtykke”, der er aftalt mellem ”Virksomhed” og ”rejsebureau” kan 

udleveres af virksomhedens rejseansvarlige eller HR afdeling. 

Dette dokument med dine samtykker i underskreven stand opbevares hos ”ABC Corp A/S” 

Mvh 

”Navn” 

”DPO/GDPR ansvarlig/Travel Manager” 

”ABC Corp A/S” 
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Introduktion  Almindelige og følsomme personlige oplysninger 

 

Definition af personlige  

Personfølsomme data er data, der kan direkte henføres til en enkeltstående person. 

 

Personlige data kan opdeles i to kategorier  

1. Almindelige oplysninger 

a. Almindelige oplysninger som f.eks. navn, adresse m.m. 

i. Disse oplysninger er defineret i Artikel 6 

2. Personfølsomme data 

a. Nationalt ID nummer 

i. CPR nummer (Artikel 87) 

b. Andre følsomme data 

i. Straffeforhold og lovovertrædelser (Artikel 10) 

c. Særlige følsomme data  

i. Helbredsoplysninger, religion, fagforening m.m. (Artikel 9) 

 

På de følgende sider, kan du afgive samtykke til, at din virksomhed må udlevere de personlige 

oplysninger til rejsebureau; Mangaard Travel Group A/S, der er nødvendige for, at rejsebureauet 

kan foretage reservations af rejseydelser til dine erhvervsrejser for virksomheden. 
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Samtykke 1  Almindelige personlige oplysninger (Artikel 6) 

 

Ved bestilling af en rejse hos Mangaard Travel Group A/S har virksomheden mulighed for at bestille rejser 

med flyselskaber, hoteller, biludlejning mm. For at kunne foretage bestilling af rejseydelser til dig, så 

benyttes almindelige oplysninger som: 

1. Personrelaterede data 

a. Medarbejderinformation 

i. Almindelige oplysninger (Artikel 6) 

1. Som angivet i Pas 

a. Fornavn, Mellemnavn, Efternavn 

2. Telefonnummer 

3. E-mail 

4. Øvrige nødvendige almindelige oplysninger 

b. Personlige præferencer som f.eks. 

i. Almindelige rejsepræferencer 

ii. Medlemsnumre hos leverandører bonusprogrammer 

Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Mangaard Travel Group A/S 

på e-mail: team@mangaard-travel.dk med den virkning at Mangaard Travel Group A/S herefter ikke vil 

kunne behandle dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke. Tilbagetrækningen af samtykket 

berører ikke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der er sket forud for 

tilbagetrækningen.  

Mangaard Travel Group A/S privatlivspolitik beskriver, hvordan Mangaard Travel Group A/S behandler dine 

personoplysninger, dine rettigheder (herunder hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger) 

samt dine klagemuligheder i forbindelse med Mangaard Travel Group A/S behandling af dine 

personoplysninger. 

Mangaard Travel Group A/S til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her: www.mangaard-

travel.dk  

  Jeg giver hermed samtykke til som led i bestillingen af min rejse hos Mangaard Travel Group A/S, at 

Mangaard Travel Group A/S som led heri blandt andet behandler og videregiver mine almindelige 

personlige oplysninger derom i nødvendigt omfang. 

 

Dato:  

Navn: 

Adresse:  

Fødselsdato: 

Underskrift  ________________________ 



                           PERSONDATAFORORDNINGEN       
                                                                      Samtykkeerklæring 

 

 

 

  Side 5 

Samtykke 2  Specialmenuer, Lufthavnsassistance m.m. (Artikel 9) 
 

Ved bestilling af en rejse hos Mangaard Travel Group A/S har du mulighed for at bestille specialmenuer, 

herunder religiøse menuer, allergivenlige menuer og/eller skånekost, i forbindelse med dine flyvninger 

og/eller dine hotelophold. Du kan desuden bestille speciel assistance på flyet eller i lufthavnen i forbindelse 

med dine flyvninger og/eller dine hotelophold grundet handicap eller anden sygdom.  

Når du vælger at bestille specialmenuer eller særlig assistance forbindelse med bestillingen af din rejse hos 

Mangaard Travel Group A/S, giver du derved dit samtykke til, at Mangaard Travel Group A/S kan behandle 

og videregive oplysningerne til de f.eks. flyselskaber, lufthavne eller andre rejseleverandører, som du 

benytter i forbindelse med din rejse, med det formål, at f.eks. flyselskabet, lufthavne eller andre 

rejseleverandører kan levere den specialmenu og/eller særlige assistance, som du har anmodet om i din 

rejsebestilling. 

Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte på e-mail: 

team@mangaard-travel.dk med den virkning at Mangaard Travel Group A/S herefter ikke vil kunne 

behandle dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke 

lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der er sket forud for tilbagetrækningen.  

Mangaard Travel Group A/S privatlivspolitik beskriver, hvordan Mangaard Travel Group A/S behandler dine 

personoplysninger, dine rettigheder (herunder hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger) 

samt dine klagemuligheder i forbindelse med Mangaard Travel Group A/S behandling af dine 

personoplysninger. 

Mangaard Travel Group A/S til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her: www.mangaard-

travel.dk 

  Jeg ønsker at bestille specialmenuer som led i bestillingen af min rejse hos Mangaard Travel Group A/S, 

og at Mangaard Travel Group A/S som led heri blandt andet behandler og videregiver oplysninger derom i 

nødvendigt omfang. 

  Jeg ønsker speciel assistance på fly/tog/hotel eller andre rejseleverandører grundet handicap eller 

anden sygdom som led i bestillingen af min rejse hos Mangaard Travel Group A/S, og at Mangaard Travel 

Group A/S som led heri blandt andet behandler og videregiver oplysninger derom i nødvendigt omfang. 

  Jeg ønsker speciel assistance i lufthavnen grundet handicap eller anden sygdom som led i bestillingen af 

min rejse hos Mangaard Travel Group A/S, og at Mangaard Travel Group A/S som led heri blandt andet 

behandler og videregiver oplysninger derom i nødvendigt omfang. 

Dato:  

Navn: 

Adresse:  

Fødselsdato: 

_______________________ 

Underskrift 
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Samtykke 3  CPR-Nummer (Artikel 87) 
 

Ved bestilling af en rejse hos Mangaard Travel Group A/S har du mulighed for at lade Mangaard Travel 

Group A/S indhente det eventuelle visum/de visa, der er påkrævet i forbindelse med din rejse.  

Når du vælger at lade Mangaard Travel Group A/S indhente dit visum/dine visa som led i bestillingen af din 

rejse, giver du derved dit samtykke til, at Mangaard Travel Group A/S kan behandle og videregive dine 

pasoplysningerne, herunder oplysninger om dit CPR-nummer til den udenlandske myndighed, der har 

kompetence til at udstede visum til det land/de lande, som er påkrævet i forbindelse med din rejse. 

Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Mangaard Travel Group A/S 

på e-mail: team.@mangaard-travel.dk den virkning at Mangaard Travel Group A/S herefter ikke vil 

kunne behandle dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke. Tilbagetrækningen af samtykket 

berører ikke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der er sket forud for 

tilbagetrækningen.  

Mangaard Travel Group A/S privatlivspolitik beskriver, hvordan Mangaard Travel Group A/S behandler dine 

personoplysninger, dine rettigheder (herunder hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger) 

samt dine klagemuligheder i forbindelse med Mangaard Travel Group A/S behandling af dine 

personoplysninger. 

Mangaard Travel Group A/S til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her: www.mangaard-

travel.dk  

 

  Jeg ønsker at Mangaard Travel Group A/S som led i bestillingen af min rejse indhenter visum til det 

land/de lande, der er påkrævet for at kunne gennemføre rejsen (herunder lande uden for EU/EØS), og som 

led heri blandt andet behandler og videregiver oplysninger om mit CPR-nummer.  

 

Navn: 

Adresse:  

Fødselsdato: 

_______________________ 

Underskrift 
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Samtykke 4  Straffedomme og Lovovertrædelser (Artikel 10) 
 

Ved bestilling af en rejse hos Mangaard Travel Group A/S har du mulighed for at lade Mangaard Travel 

Group A/S indhente det eventuelle visum/de visa, der er påkrævet i forbindelse med din rejse.  

Når du vælger at lade Mangaard Travel Group A/S indhente dit visum/dine visa som led i bestillingen af din 

rejse, giver du derved dit samtykke til, at Mangaard Travel Group A/S kan behandle og videregive dine 

oplysninger omkring straffeforhold, herunder oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser til den 

udenlandske myndighed, der har kompetence til at udstede visum til det land/de lande, som er påkrævet i 

forbindelse med din rejse. 

Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Mangaard Travel Group A/S 

på e-mail: team@mangaard-travel.dk med den virkning at Mangaard Travel Group A/S herefter ikke vil 

kunne behandle dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke. Tilbagetrækningen af samtykket 

berører ikke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der er sket forud for 

tilbagetrækningen.  

Mangaard Travel Group A/S privatlivspolitik beskriver, hvordan Mangaard Travel Group A/S behandler dine 

personoplysninger, dine rettigheder (herunder hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger) 

samt dine klagemuligheder i forbindelse med Mangaard Travel Group A/S behandling af dine 

personoplysninger. 

Mangaard Travel Group A/S til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her: www.mangaard-

travel.dk  

 

  Jeg at ønsker Mangaard Travel Group A/S som led i bestillingen af min rejse indhenter visum til det 

land/de lande, der er påkrævet for at kunne gennemføre rejsen (herunder lande uden for EU/EØS), og som 

led heri blandt andet behandler og videregiver oplysninger om mine evt. straffedomme og 

lovovertrædelser.  

 

Navn: 

Adresse:  

Fødselsdato: 

 

_______________________ 

Underskrift 
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Samtykke 5  Overførsel til 3die lande (Artikel 49) 
 

Ved bestilling af en rejse hos Mangaard Travel Group A/S har du mulighed for at lade Mangaard Travel 

Group A/S foretage reservationer hos leverandører, der ikke er hjemhørende i EU/EØS området eller i 

lande, hvor EU ikke har særlige databehandlingsaftaler med. I de fleste tilfælde vil Mangaard Travel Group 

A/S benytte allerede etablerede reservationskanaler (Hvormed der er indgået faste samarbejdsaftaler 

med), men i enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at reservere direkte til en lokal leverandør, hvormed 

der IKKE er indgået en fast samarbejdsaftale med. Det kan være f.eks. et lokalt bus/transferselskab, hotel 

eller andre lokale leverandører.    

Når du vælger at lade Mangaard Travel Group A/S foretage bestillingen af din rejse, giver du derved dit 

samtykke til, at Mangaard Travel Group A/S kan behandle og videregive dine oplysninger til leverandører i 

3dielande, som er påkrævet i forbindelse med din rejse. Ved at afgive dette samtykke, giver du tilladelse til, 

at Mangaard Travel Group A/S kan foretage disse nødvendige reservationer og videregive dine 

oplysninger, UDEN at på forhånd at skulle oplyse dig omkring dette og søge om dit samtykke, hver gang 

dette sker. 

Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Mangaard Travel Group A/S 

på e-mail: team@mangaard-travel.dk  med den virkning at Mangaard Travel Group A/S herefter ikke vil 

kunne behandle dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke. Tilbagetrækningen af samtykket 

berører ikke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der er sket forud for 

tilbagetrækningen.  

Mangaard Travel Group A/S privatlivspolitik beskriver, hvordan Mangaard Travel Group A/S behandler dine 

personoplysninger, dine rettigheder (herunder hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger) 

samt dine klagemuligheder i forbindelse med Mangaard Travel Group A/S behandling af dine 

personoplysninger. 

Mangaard Travel Group A/S til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her: www.mangaard-

travel.dk  

  Jeg at ønsker Mangaard Travel Group A/S som led i bestillingen af min rejse kan videregive mine 

oplysninger på ad-hoc basis til leverandører i 3die lande, der er påkrævet for at kunne gennemføre rejsen 

(herunder lande uden for EU/EØS).  

  Jeg at ønsker Mangaard Travel Group A/S som led i bestillingen af min rejse kan videregive mine 

oplysninger på ad-hoc basis til leverandører i 3die lande, UDEN at Mangaard Travel Group A/S behøver at 

informere mig, hver gang dette sker.  
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Navn: 

Adresse:  

Fødselsdato: 

_______________________ 

Underskrift 


