
Personlige oplysninger. 

 

"Ved bekræftelse af din bestilte rejse, enten personligt eller gennem et rejsebureau, bekræfter du ligeledes, at 

dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataloven". 
 

Behandling af persondata er som følger: 

Personoplysninger, eksempelvis navn, fødselsdato, køn, pasoplysninger, som du oplyser i forbindelse med bestilling af 

rejse, eller personoplysninger der i øvrigt registreres i forbindelse med bestilling af rejser samt særlig information fra 

dig om din sundhedstilstand, vil blive behandlet af North Flying A/S. 

Dine oplysninger kan også blive behandlet af North Flying A/S samarbejdspartner indenfor planlægning og udførelse af 

flyvning. 

Dine oplysninger vil blive behandlet for at North Flying A/S skal kunne udføre den rejse du har bestilt. Behandling af 

dine personoplysninger kan også ske for at North Flying A/S kan opfylde forpligtelse ifølge Luftfartsloven. Herunder BL 

5-1, og BL 10-1. Ligeledes andre bestemmelser, f.eks. gældende sikkerhed. 

Behandling kan også omfatte oplysninger om kontakter mellem dig og North Flying A/S, f.eks. registrering af 

forespørgsler og klager. 

Gennem din bestilling af en rejse, tillader du, at dine personoplysninger vil kunne opbevares af North Flying i tre år. 

Ved reklamationer kan visse oplysninger blive gemt i fem år, for at opfylde kravene i bogføringsloven og North Flying 

A/S ansvarsforsikringer.  

Ved at du giver dine personoplysninger ifølge ovenstående, godkender du, at North Flying A/S behandler dine 

oplysninger til de angivne formål. 

North Flying A/S er ansvarlig for personlige oplysninger i overensstemmelse med persondataloven. Ifølge § 26 i 

persondataloven, er North Flying A/S forpligtet til, efter din skriftlige anmodning – personligt underskrevet – en gang 

om året, at give besked om personoplysninger der vedrører dig, behandles eller ej. Behandles sådanne oplysninger, 

skal skriftlig information også gives om, hvilke personoplysninger der behandles om dig, hvorfra disse oplysninger er 

indhentet, formålet med behandlingen, og til hvilke modtagere oplysningerne er givet. North Flying A/S er også 

forpligtet til, på din anmodning, at rette, blokere, eller slette sådanne personoplysninger, der ikke er blevet behandlet 

i overensstemmelse med persondataloven. 

   


