
Eurowind Energy – oversigt over behandling af personoplysninger (Investor) 
 

Eurowind indsamler og behandler oplysninger om dig, såfremt du er investor i et selskab administreret helt eller delvist af 
Eurowind, i henhold til følgende: 

Typer af 
personoplysninger 

Formål Retsgrundlag Opbevaringsperiode Modtagere 

Vi behandler som 
udgangspunkt kun 
almindelige 
personoplysninger 
om dig.  
 
Dette kan 
eksempelvis være 
dit navn, 
telefonnummer eller 
din adresse og e-
mailadresse. Det 
kan endvidere være 
skattemæssige og 
økonomiske 
oplysninger, såsom 
kontonummer og 
oplysninger om 
pantsætning 
og/eller transport.  
 
Vi kan i nogle 
tilfælde være nødt 
til at behandle 
oplysninger om dit 
cpr-nummer for at 
kunne opfylde 
kontraktuelle og 
lovgivningsmæssige 
forpligtelser. 

For at kunne opfylde 
vores kontraktmæssige 
forpligtelser over for dig 
så længe, at du er 
investor i et selskab, 
der administreres af 
Eurowind,  
 
For at kunne leve op til 
gældende lovgivning, 
og/eller 
 
For at opbevare 
oplysninger om dig i en 
periode efter aftalens 
afslutning i 
dokumentationsøjemed. 

Retsgrundlaget for 
behandlingen er aftalen 
mellem Eurowind og 
selskabet, som du er investor 
i, hvilket naturligt indebærer 
behandling af oplysninger om 
dig, jf. 
databeskyttelsesforordningens 
art. 6, litra b.  
 
Forud for indgåelse af en 
aftale er behandlingen af dine 
oplysninger nødvendig for, at 
Eurowind kan forfølge en 
legitim interesse, fx at 
klarlægge investorer i 
selskaber, der kontaktes for 
tilbud til 
administrationsaftale, jf. 
databeskyttelsesforordningens 
art. 6, litra f.  
 
Eurowind behandler dit cpr-
nummer, når det følger af 
lovgivningen, jf. 
databeskyttelseslovens § 11, 
stk. 2, nr. 1.  
 
Endvidere videregiver 
Eurowind dit cpr-nummer, når 
en offentlig myndighed 
kræver at modtage det, jf. 
databeskyttelseslovens § 11, 
stk. 2, nr. 3. 
 

Vi opbevarer dine 
personoplysninger, så 
længe at det er 
nødvendigt for 
Eurowind at behandle 
dem, hvilket vil altid 
bero på en konkret 
vurdering af de 
enkelte oplysninger 
samt i 
overensstemmelse 
med national eller 
international 
lovgivning. 
 
Endvidere vil 
lovgivningsmæssige 
forældelsesfrister 
forpligte Eurowind til 
at beholde samt at til 
slette 
personoplysninger. 

Dine oplysninger bliver som 
udgangspunkt ikke delt med 
andre.  
 
Eurowind benytter dog 
databehandlere, som 
behandler personoplysninger 
efter instruks fra Eurowind, 
og hvormed der er indgået 
databehandleraftaler. 
 
Eurowinds ydelse kan også 
indebære, at oplysninger om 
dig indberettes til offentlige 
myndigheder som SKAT, 
Erhvervsstyrelsen eller 
lignende, herunder via fx 
https://indberet.virk.dk/ 
eller til private aktører 
såsom forsikringsselskaber, 
advokater, banker og 
revisorer.  
 
Videregivelser vil altid ske i 
overensstemmelse med 
reglerne i databeskyttelses-
lovgivningen. 

For yderligere oplysninger henvises til Databeskyttelsespolitik for Eurowind Energy, som findes på selskabet hjemmeside. 

https://indberet.virk.dk/
https://indberet.virk.dk/


Eurowind Energy – oversigt over behandling af personoplysninger (ved indsigelse eller høringssvar)

Eurowind kan behandle oplysninger om dig, såfremt du har indgivet en indsigelse eller et høringssvar på et projekt der 
involverer og/eller overtaget af Eurowind. I givet fald sker det i henhold til følgende:

Typer af 
personoplysninger

Formål Retsgrundlag Opbevaringsperiode Modtagere

Vi behandler som 
udgangspunkt kun 
almindelige 
personoplysninger 
om dig. 

Dette kan 
eksempelvis være 
dit navn, 
telefonnummer eller 
din adresse og e-
mailadresse. 

For at kunne følge en 
legitim interesse 
herunder bl.a. at kende 
og kunne forholde os til 
de høringssvar og 
eventuelle indsigelser, 
som er fremkommet 
under en offentlig 
høring om et projekt 
som Eurowind er 
involveret i. 
Formålet med 
behandlingen er 
således at kende 
identiteten på de 
personer, der har 
indgivet høringssvar 
eller indsigelser, 
herunder for at kunne 
vurdere høringssvar og 
indsigelser og 
identificere 
sammenhængen. 

Retsgrundlaget for 
behandlingen er begrundet i 
Eurowinds legitime interesse, 
jf. 
databeskyttelsesforordningens  
artikel 6, stk. 1, litra f. 

Vi opbevarer dine 
personoplysninger i 
en periode på op til 1 
år efter 
klagemulighederne til 
det pågældende 
projekt er afsluttet, 
eller så længe vi 
vurderer at vi har et 
legitimt formål med 
opbevaringen. Det 
betyder, at dine 
almindelige 
personoplysninger 
slettes, når der ikke 
længere er et legitimt 
formål med 
opbevaringen. 

Vurderingen er 
konkret og vi lægger 
bl.a. vægt på hvornår 
diverse høringer til 
projektet er 
afsluttede, hvornår 
eventuelle 
klagemuligheder til 
projektet er ophørt og 
hvornår projektet er 
godkendt eller 
afsluttet.

Dine oplysninger bliver som 
udgangspunkt ikke delt med 
andre. 

Eurowind benytter dog 
databehandlere til levering af 
IT-ydelser, som behandler 
personoplysninger efter 
instruks fra Eurowind, og 
hvormed der er indgået 
databehandleraftaler.

Videregivelser vil altid ske i 
overensstemmelse med 
reglerne i databeskyttelses-
lovgivningen.

 For yderligere oplysninger henvises til Databeskyttelsespolitik for Eurowind Energy, som findes på selskabets hjemmeside.



Eurowind Energy – oversigt over behandling af personoplysninger (Aftalepart) 

Eurowind behandler oplysninger om dig, såfremt du er part i en aftale indgået med og/eller overtaget af Eurowind, i henhold til 
følgende: 

Typer af 
personoplysninger 

Formål Retsgrundlag Opbevaringsperiode Modtagere 

Vi behandler som 
udgangspunkt kun 
almindelige 
personoplysninger 
om dig.  
 
Dette kan 
eksempelvis være 
dit navn, 
telefonnummer eller 
din adresse og e-
mailadresse. Det 
kan endvidere være 
skattemæssige og 
økonomiske 
oplysninger, såsom 
kontonummer.  
 
Vi kan i nogle 
tilfælde være nødt 
til at behandle 
oplysninger om dit 
cpr-nummer for at 
kunne opfylde 
kontraktuelle og 
lovgivningsmæssige 
forpligtelser. 

For at kunne opfylde 
vores kontraktmæssige 
forpligtelser over for dig 
så længe, at du er 
aftalepart i en aftale 
indgået med og/eller 
overtaget af Eurowind i 
forbindelse med 
planlægning, opførelse 
og/eller drift af 
vindmølle- og/eller 
solcelleparker. 
 
For at kunne leve op til 
gældende lovgivning, 
og/eller 
 
For at opbevare 
oplysninger om dig i en 
periode efter aftalens 
afslutning i 
dokumentationsøjemed.  
 

Retsgrundlaget for 
behandlingen er aftalen 
mellem Eurowind og dig, 
hvilket naturligt indebærer 
behandling af oplysninger om 
dig, jf. 
databeskyttelsesforordningens 
art. 6, litra b.  
 
Forud for indgåelse af en 
aftale er behandlingen af dine 
oplysninger nødvendig for, at 
Eurowind kan forfølge en 
legitim interesse, fx at 
klarlægge lodsejere til et 
potentielt vindmølleprojekt, jf. 
databeskyttelsesforordningens 
art. 6, litra f.  
 
Eurowind behandler dit cpr-
nummer, når det følger af 
lovgivningen, jf. 
databeskyttelseslovens § 11, 
stk. 2, nr. 1.  
 
Endvidere videregiver 
Eurowind dit cpr-nummer, når 
en offentlig myndighed 
kræver at modtage det, jf. 
databeskyttelseslovens § 11, 
stk. 2, nr. 3. 
 

Vi opbevarer dine 
personoplysninger, så 
længe at det er 
nødvendigt for 
Eurowind at behandle 
dem, hvilket vil altid 
bero på en konkret 
vurdering af de 
enkelte oplysninger 
samt i 
overensstemmelse 
med national eller 
international 
lovgivning. 
 
Endvidere vil 
lovgivningsmæssige 
forældelsesfrister 
forpligte Eurowind til 
at beholde samt til at 
slette 
personoplysninger. 

Dine oplysninger bliver som 
udgangspunkt ikke delt med 
andre.  
 
Eurowind benytter dog 
databehandlere, som 
behandler personoplysninger 
efter instruks fra Eurowind, og 
hvormed der er indgået 
databehandleraftaler. 
 
Eurowinds ydelse kan også 
indebære, at oplysninger om 
dig indberettes til offentlige 
myndigheder som SKAT, 
Erhvervsstyrelsen, Tingbogen 
og lignende, herunder via fx 
https://indberet.virk.dk/ eller 
https://www.tinglysning.dk, 
eller til private aktører såsom 
forsikringsselskaber, 
advokater, banker og 
revisorer.  
 
Videregivelser vil altid ske i 
overensstemmelse med 
reglerne i databeskyttelses-
lovgivningen. 

For yderligere oplysninger henvises til Databeskyttelsespolitik for Eurowind Energy, som findes på selskabet hjemmeside. 

https://indberet.virk.dk/
https://indberet.virk.dk/
https://www.tinglysning.dk/
https://www.tinglysning.dk/


Eurowind Energy – oversigt over behandling af personoplysninger (modtager af vores nyhedsbrev) 

Eurowind Energy A/S behandler oplysninger om dig, såfremt du er modtager af vores nyhedsbrev, i henhold til følgende: 

 

Typer af 
personoplysninger 

Formål Retsgrundlag Opbevaringsperiode Modtagere 

Vi behandler kun 
almindelige 
personoplysninger 
om dig.  
 
Dette kan 
eksempelvis være 
dit navn, 
telefonnummer, din 
adresse og e-
mailadresse. 

For at kunne fremsende 
anmodet nyhedsbrev. 
 

Retsgrundlaget for behandlingen 
er dit samtykke, jf. 
databeskyttelsesforordningens 
art. 6, stk. 1, litra a.  

Vi opbevarer dine 
personoplysninger, så 
længe du ønsker at 
modtage vores 
nyhedsbrev.  
 
Oplysningerne bliver 
slettet, hvis du trækker 
dit samtykke tilbage ved 
at afmelde 
nyhedsbrevet.  
 

Eurowind benytter dog 
databehandlere, som 
behandler personoplysninger 
efter instruks fra Eurowind, 
og hvormed der er indgået 
databehandleraftaler. 
 

For yderligere oplysninger henvises til Databeskyttelsespolitik for Eurowind Energy, som findes på selskabet hjemmeside. 

 



Eurowind Energy – oversigt over behandling af personoplysninger (Jobsøgende/ansøger)  
Eurowind Energy indsamler og behandler persondata om dig, som jobsøgende/ansøger, i henhold til følgende: 

Typer af 
personoplysninger 

Formål Retsgrundlag Opbevaringsperiode / 
Rettigheder 

Modtagere 

Vi behandler almindelige og 
fortrolige personoplysninger 
om dig. 
 
Dette omfatter eksempelvis 
dit navn, telefonnummer, din 
adresse og e-mailadresse. 
 
Endvidere omfattes: 
- Ansøgning/CV og anden 

dokumentation fra 
rekrutteringen 

- Andre oplysninger, som 
du har valgt at sende 
med din ansøgning 

- Indhentning af referencer 
(efter aftale) 

- Resultater fra 
personlighedstests 

- Offentligt tilgængelige 
oplysninger på sociale 
medier, som du selv har 
offentliggjort om dig selv 

 
Herudover kan referater fra 
ansættelsesrelaterede 
samtaler osv. indeholde 
input og data, der kan 
relateres til din person. 

For at kunne overholde 
rettigheder og forpligtelser i 
henhold til og i 
overensstemmelse med 
gældende lovgivning samt 
for at kunne vurdere 
ansøgningen konkret. 
 
Som konkrete formål kan 
bl.a. oplyses: 
- Kontaktoplysninger 
- Vurdering af profil  

Retsgrundlaget for 
behandlingen er Eurowind 
Energy’s legitime interesse i 
at få besat den opslåede 
stilling, jf. 
databeskyttelsesforordningens 
art. 6, stk. 1, litra f.  

Når du abonnerer på 
jobagenter, accepterer du, 
at vi opbevarer dit navn og 
din e-mail med det formål 
at sende dig personlige e-
mails med relevante ledige 
stillinger. Dine oplysninger 
gemmes i 6 måneder.  
 
Ved fremsendelse af din 
ansøgning giver du 
samtykke til, at vi må 
behandle dine 
personoplysninger i 
rekrutteringsprocessen. Alle 
ansøgninger opbevares i op 
til 6 måneder efter 
rekrutteringsprocessens 
afslutning. 
 
Dine rettigheder i relation til 
de indsamlede omfatter:  
- Indsigt i de oplysninger 

om dig, vi behandler 
- At gøre indsigelse mod, 

at vi behandler 
oplysningerne, og hvis 
indsigelsen er berettiget, 
skal databehandlingen 
ophøre 

- At få forkerte eller 
vildledende oplysninger 
rettet, slettet eller 
blokeret, og i den 
forbindelse at forlange, 
at andre, der har 
modtaget oplysningerne, 
orienteres om dette 

- At tilbagekalde et 
samtykke, og 

- At klage til Datatilsynet 
over behandlingen af 
personoplysninger om 
dig selv. 

Eurowind Energy anvender 
kun indtastede data til vores 
behandling i forbindelse med 
ansøgningsprocessen for den 
stilling, som du ansøger, og 
personlige oplysninger bliver 
behandlet fortroligt. Vi deler 
udelukkende din samlede 
ansøgning med de 
medarbejdere, som er 
involveret i rekrutteringen. 
 
Dine oplysninger bliver som 
udgangspunkt ikke delt med 
eksterne, medmindre der er 
særligt behov herfor. 
 
Eurowind Energy benytter sig 
af databehandlere, som 
behandler personoplysninger 
efter instruks fra Eurowind 
Energy, og hvormed der er 
indgået databehandleraftaler. 
 
Videregivelser vil altid ske 
med respekt for reglerne i 
databeskyttelseslovgivningen. 

For yderligere oplysninger henvises til Databeskyttelsespolitik for Eurowind Energy, som findes på selskabet hjemmeside. 



Eurowind Energy – oversigt over behandling af personoplysninger (Medarbejder)  
Eurowind Energy indsamler og behandler persondata om dig, som medarbejder, i henhold til følgende: 

Typer af 
personoplysninger 

Formål Retsgrundlag Opbevaringsperiode / 
Rettigheder 

Modtagere 

Vi behandler almindelige, 
fortrolige og følsomme 
personoplysninger om dig.  
 
Dette omfatter eksempelvis 
dit navn, cpr-nummer, 
telefonnummer, din adresse 
og e-mailadresse.  
 
Endvidere omfattes: 
- Dato for tiltrædelse, 

anciennitet, 
ansættelsesvilkår, 

- Bank- og 
pensionsoplysninger 

- Portrætbillede 
- Eventuelt CV og anden 

dokumentation fra 
rekrutteringen 

- Skattemæssige 
oplysninger 

- Oplysninger om sygdom, 
barsel, anden fravær, 
m.v. 

- Dato for ophør, evt. 
årsag 

 
Herudover kan referater fra 
MUS-samtaler og andre 
ansættelsesrelaterede 
samtaler osv. indeholde 
input og data, der kan 
relateres til din person. 

For at kunne overholde 
rettigheder og forpligtelser i 
henhold til ansættelsesaftale, 
samt i overensstemmelse 
med gældende lovgivning. 
 
Som konkrete formål kan 
bl.a. oplyses: 
- SKAT 
- Lovpligtige 

indberetninger 
- Oplysninger på EWEs 

hjemmeside (navn og 
billede) 

Retsgrundlaget for 
behandlingen er 
ansættelsesaftalen mellem 
Eurowind Energy og dig, 
hvilket naturligt indebærer 
behandling af oplysninger 
om dig, jf. 
databeskyttelseslovens § 12. 
 
Retsgrundlaget for 
behandlingen af dit foto er 
dit samtykke i henhold til 
særskilt samtykkeerklæring, 
jf. databeskyttelseslovens § 
12, stk. 3. 

 
Behandling af følsomme og 
fortrolige personoplysninger i 
forbindelse med dit 
ansættelsesforhold kan finde 
sted, hvis behandlingen er 
nødvendig for at overholde 
den dataansvarliges eller den 
registreredes arbejdsretlige 
forpligtelser eller rettigheder 
som fastlagt i anden 
lovgivning eller kollektive 
overenskomster, jf. 
databeskyttelseslovens § 12. 
 

Vi opbevarer dine 
personoplysninger i hele 
ansættelsesforholdets 
løbetid og i op til 5 år efter 
ansættelsesforholdets 
ophør. Vi kan opbevare 
oplysninger i længere tid 
end 5 år, såfremt det er 
nødvendigt og kræves af 
særlige omstændigheder 
eller bestemmelser i den til 
enhver tid gældende 
nationale eller 
internationale lovgivning.  
 
Dine rettigheder i relation til 
de indsamlede omfatter:  
- Indsigt i de oplysninger 

om dig, vi behandler 
- At gøre indsigelse mod, 

at vi behandler 
oplysningerne, og hvis 
indsigelsen er berettiget, 
skal databehandlingen 
ophøre 

- At få forkerte eller 
vildledende oplysninger 
rettet, slettet eller 
blokeret, og i den 
forbindelse at forlange, 
at andre, der har 
modtaget oplysningerne, 
orienteres om dette 

- At tilbagekalde et 
samtykke, og 

- At klage til Datatilsynet 
over behandlingen af 
personoplysninger om 
dig selv. 

 
For så vidt angår 
rettigheder i forhold til foto, 
gælder særlige regler, som 
fremgår af din 
samtykkeerklæring. 

Dine oplysninger bliver som 
udgangspunkt ikke delt med 
eksterne, medmindre der er 
særligt behov herfor. Internt 
deles alene efter behov. 
 
Eurowind Energy benytter sig 
af databehandlere, som 
behandler personoplysninger 
efter instruks fra Eurowind 
Energy, og hvormed der er 
indgået databehandleraftaler. 
 
Eurowind Energy videregiver 
oplysninger i forbindelse med 
indberetning af løn, 
pensionsbidrag, SKAT, 
Feriekonto, lovpligtig statistik 
m.v. og eventuelt i 
forbindelse med refusion af 
barsels- og/eller 
sygedagpenge. 
 
Eurowind Energy’s behandling 
kan også omfatte, at 
oplysninger om dig 
indberettes til offentlige 
myndigheder som SKAT og 
Erhvervsstyrelsen, herunder 
via fx 
https://indberet.virk.dk/, eller 
til private aktører såsom 
pensionsselskaber, 
forsikringsselskaber, banker 
og revisorer. 
 
Videregivelser vil altid ske 
med respekt for reglerne i 
databeskyttelseslovgivningen. 

For yderligere oplysninger henvises til Databeskyttelsespolitik for Eurowind Energy, som findes på selskabet hjemmeside. 

https://indberet.virk.dk/
https://indberet.virk.dk/


Eurowind Energy – oversigt over behandling af personoplysninger (Bestyrelsesmedlem)  
 

Eurowind Energy indsamler og behandler persondata om dig, som bestyrelsesmedlem, i henhold til følgende: 

Typer af 
personoplysninger 

Formål Retsgrundlag Opbevaringsperiode / 
Rettigheder 

Modtagere 

Vi behandler almindelige og 
fortrolige personoplysninger 
om dig.  
 
Dette omfatter eksempelvis 
dit navn, cpr-nummer, 
telefonnummer, din adresse 
og e-mailadresse.  
 
Endvidere omfattes: 
- Dato for indtrædelse i 

bestyrelsen 
- Kontooplysninger 
- Bilregistreringsnummer 
- Portrætbillede 
- Underskrift på 

mødediætseddel og 
referat 

- Eventuelt CV fra 
rekrutteringen til 
bestyrelsen 

- Skattemæssige 
oplysninger 

 
Herudover kan 
bestyrelsesprotokollater m.v. 
indeholde input og data, der 
kan relateres til din person. 

For at kunne overholde 
rettigheder og forpligtelser i 
henhold til og i 
overensstemmelse med 
gældende lovgivning. 
 
Som konkrete formål kan 
bl.a. oplyses: 
- Kontaktliste over 

bestyrelsens medlemmer 
- Udsendelse af materiale 

til bestyrelsesmøder og 
seminarer 

- Udsendelse af løbende 
orienteringer  

- Oplysninger på EWEs 
hjemmeside (navn og 
billede) 

- I offentliggørelser, hvor 
bestyrelsen indgår 

- Afregning af honorar, 
mødediæter samt 
godtgørelser, herunder 
oplysninger til SKAT 

- Dokumentation for 
deltagelse i møder   

- Godkendelse af referater 
(underskrift)   

 

Retsgrundlaget for 
behandlingen er 
bestyrelseskontrakten, 
hvilket naturligt indebærer 
behandling af oplysninger 
om dig, jf. databeskyttelses-
forordningens art. 6, stk. 1, 
litra b.  
 

Vi opbevarer dine 
personoplysninger i hele 
bestyrelseskontraktens 
løbetid og i op til 5 år efter 
ophør. Vi kan opbevare 
oplysninger i længere tid 
end 5 år, såfremt det er 
nødvendigt og kræves af 
særlige omstændigheder 
eller bestemmelser i den til 
enhver tid gældende 
nationale eller 
internationale lovgivning. 
 
Dine rettigheder i relation til 
de indsamlede omfatter:  
- Indsigt i de oplysninger 

om dig, vi behandler 
- At gøre indsigelse mod, 

at vi behandler 
oplysningerne, og hvis 
indsigelsen er berettiget, 
skal databehandlingen 
ophøre 

- At få forkerte eller 
vildledende oplysninger 
rettet, slettet eller 
blokeret, og i den 
forbindelse at forlange, 
at andre, der har 
modtaget oplysningerne, 
orienteres om dette 

- At tilbagekalde et 
samtykke, og 

- At klage til Datatilsynet 
over behandlingen af 
personoplysninger om 
dig selv. 

 

Dine oplysninger bliver som 
udgangspunkt ikke delt med 
andre. Internt deles alene 
efter behov. 
 
Eurowind Energy benytter dog 
databehandlere, som 
behandler personoplysninger 
efter instruks fra Eurowind 
Energy, og hvortil der er 
indgået databehandleraftaler. 
 
Eurowind Energy videregiver 
oplysninger i forbindelse med 
indberetning af honorar, 
SKAT, lovpligtig statistik m.v.  
 
Eurowind Energy’s behandling 
kan omfatte, at oplysninger 
om dig indberettes til 
offentlige myndigheder som 
SKAT og Erhvervsstyrelsen, 
CVR-registret, eller til private 
aktører såsom 
forsikringsselskaber, banker 
og revisorer.  
 
Videregivelser vil altid ske 
med respekt for reglerne i 
databeskyttelseslovgivningen. 

For yderligere oplysninger henvises til Databeskyttelsespolitik for Eurowind Energy, som findes på selskabet hjemmeside. 
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