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PRIVATLIVSPOLITIK 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi i P - Control behandler dine personoplysninger. Politikken 

supplerer, men erstatter ikke, øvrige politikker og vilkår, som måtte være fastsat for anvendelsen af de 

enkelte tjenester aftalt med P- Control 

 

Det er afgørende for P-Control ApS, at du kan føle dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som 

vi kommer i besiddelse af, når du registreres hos os. 

 

Databehandler 

Dine personoplysninger behandles af: P-Control ApS, som er databehandler. Og kan kontaktes på følgende 

mailadresse: kundeservice@P-Control ApS.dk 

 

2. PARKERING 

P-Control ApS indsamler oplysninger om dig i forbindelse kontrol af parkering på parkeringspladser, der 

kontrolleres af P-Control ApS. 

 

2.1 De personoplysninger, der behandles om dig, er: 

Navn 

E-mail adresse 

Telefonnummer 

Land og postnummer 

Nummerplade 

Parkeringslokation – GPS-lokation 

Parkeringslicensadresse 

Betalingsmetode, herunder kreditkortoplysninger 

Klagebehandling 

 

2.2 Formål 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at administrere parkering på parkeringspladsen i 

overensstemmelse med parkeringsserviceaftale mellem ejer af parkeringspladsen og P-Control ApS. 

 

  

mailto:kundeservice@p-control.dk


2.3 Behandlingsgrundlag 

Du har ret til at anmode om indsigt, begrænsning, berigtigelse eller sletning og dataportabilitet af de 

personoplysninger, vi behandler om dig i P-Control ApS, dog under hensyn til, at oplysningerne, behandles 

på baggrund af persondataforordningens artikel 6.1.B, da oplysningerne er nødvendige for at indgå og 

gennemføre aftalen om parkeringsservice mellem ejeren af parkeringspladsen og P-Control ApS, samt for at 

evt. retskrav kan fastlægges eller forsvares. 

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af dine 

personoplysninger. 

 

2.4 Modtagere 

P-Control ApS vil alene videregive personoplysninger til P-Control ApS’ samarbejdspartnere, som er 

indsamlet som led i kontrol, administration samt betaling for kontrolgebyr i forbindelse med din parkering, 

når dette er nødvendigt.  

 

2.5 Sletning 

Oplysninger, herunder oplysninger om/billeder af nummerplader, der er indsamlet af P-Control ApS i 

forbindelse med din parkering og har udløst et kontrolgebyr opbevares og behandles i op til 5 år samt 

indeværende år efter din parkering, da P-Control ApS er forpligtet til at opbevare oplysningerne i henhold 

til reglerne i bogføringsloven. 


