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SAMTYKKE TIL AT MODTAGE DIREKTE 
MARKEDSFØRING FRA N.O. JENSEN A/S

OBS! Ny EU-persondataforordning træder i kraft 
i 2018, derfor skal vi bruge dit samtykke for at vi 

må kontakte dig i forskellige henseender.

Ved accept af nedenstående giver du samtykke til at N.O. Jensen A/S må kontakte dig, 
herunder sende dig markedsføringsmateriale, og behandle dine personoplysninger til de i 
nedenstående nævnte formål:

Ja tak, N.O. Jensen A/S må sende mig

Tilbud og nyheder vedrørende:
• Reservedele, tilbehør og services til min bil og andre køretøjer, f.eks. vask og pleje, rutbeskyttelse og syns-

forberedelse.
• Nye og brugte biler, og andre køretøjer
• Leasing og finansiering vedrørende biler og andre køretøjer fra N.O. Jensen A/S’ samarbejdspartnere og 

leverandører
• Forsikring vedrørende biler og andre køretøjer fra N.O. Jensen A/S’ samarbejdspartnere og leverandører
• Vejhjælp fra N.O. Jensen A/S’ samarbejdspartnere og leverandører
• Medlemsskaber og abonnementer om biler, andre køretøjer, bilservices og services til andre køretøjer fra 

N.O. Jensen A/S’ samarbejdspartnere og leverandører

Ovenstående tilbud og nyheder kan både vedrøre produkter/services fra N.O. Jensen A/S og vores samar-
bejdspartnere og leverandører. Tilbud fra N.O. Jensen A/S’ samarbejdspartnere og leverandører sendes til dig 
direkte fra N.O. Jensen A/S og vores samarbejdspartnere modtager derfor ingen oplysninger om dig i denne 
forbindelse.

Informationer om planlagte arrangementer, herunder åbent hus og messer, hvor N.O. Jensen A/S deltager

Påmindelser om værkstedsbesøg og øvrige servicemeddelelser, f.eks. påmindelser om tid for dækskifte (som-
mer/vinter), obligatoriske serviceeftersyn og lovpligtige syn, samt tid for sæsoneftersyn.

Tilbud, nyheder, informationer og påmindelser kan blive sendt til dig i seperate beskeder, eller samlet i nyheds-
breve.

Tracking samtykke
Hermed mit samtykke til, at N.O. Jensen A/S som led heri også må behandle mine personoplysninger i form af 
at lagre informationer på og indsamle allerede lagrede informationer (tracking mekanismer indlagt i medde-
lelserne) fra de enheder jeg bruger til at åbne e-mails og sms/mms samt informationer om disse enheders bru-
geradfærd, fx. hvilke e-mails fra N.O. Jensen A/S der åbnes, hvor længe og hvilke emner, der klikkes på mv. 
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Når N.O. Jensen A/S behandler dine personoplysninger er vi forpligtet til at sikre, at dine 
oplysninger er ajourførte. Derfor vil du minimum 1 gang om året blive kontaktet med en 
forespørgsel om at bekræfte, at de oplysninger N.O. Jensen A/S har registreret om dig 
fortsat er korrekte.

N.O. Jensen A/S må kontakte dig via e-mail, telefon og SMS. Sidstnævnte dog kun i 
forbindelse med påmindelser omkring værkstedstider m.v.

NAVN
BLOKBOGSTAVER

REG. NR. 

E-MAIL ADRESSE

TELEFONNUMMER

UNDERSKRIFT

DATO
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Det er frivilligt om du ønsker at afgive dit samtykke til det anførte formål.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke givet jf. denne erklæring. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit 
samtykke, kan du gøre dette ved at kontakte N.O. Jensen A/S på:

Mail: no@no-jensen.dk, eller via telefon på 9631 6666. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke via brev kan 
du sende dette til N.O. Jensen A/S, Hattemagervej 16, 9000 Aalborg.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, anvender vi ikke længere dine personopysninger til de formål, som du har 
tilbagekaldt samtykket til. Tilbagekaldelse af samtykke til behandling af personoplysninger påvirker dog ikke 
den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen.

Du kan endvidere til enhver tid afmelde dig modtagelse af e-mails og beskeder som angivet i hver e-mail/be-
sked eller ved at kontakte N.O. Jensen A/S, hvis du ikke længere ønsker telefoniske opkald. Hvis du anvender 
denne afmeldelsesform vil N.O. Jensen A/S ikke længere behandle dine personoplysninger til det konkrete 
formål, som den pågældende e-mail eller besked omhandlede.

Du skal være opmærksom på, at vi hos N.O. Jensen A/S kan behandle dine oplysninger til andet formål end 
de tidligere i dette dokument anførte, eks. til statistik eller forbedring af din kundeoplevelse. Du kan læse mere 
om dette, samt om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.


