
Jeg samtykker til, at Brian Madsen Ringsted ApS, CVR-nr. 24222632 må sende mig breve, e-post (fx e-

mails, sms, mms, notifikationer, push beskeder og widgets) via apps, sociale medier, internet og andre 

digitale kanaler og ringe mig op omkring følgende: 

 Indkaldelse og påmindelser til service, syn, rustinspektion, garantiindkaldelser og hjulskifte 

 Tilbud på services, herunder vask og pleje, rustbeskyttelse og synsforberedelse 

 Tilbud på reservedele og tilbehør 

 Tilbud på nye og brugte biler 

 Tilbud på leasing, finansiering, forsikring samt vejhjælp  

 Nyheder, forbrugerinformation, kundearrangementer og kundefordele 

Jeg giver også samtykke til, at Brian Madsen Ringsted ApS må indsamle og bruge data om mig og mine 

aktiviteter og kombinere sådanne data med andre oplysninger, Brian Madsen Ringsted ApS allerede har 

eller får fra anden side, herunder cookies fra Brian Madsen Ringsted ApS hjemmesider, bl.a. til at målrette 

henvendelserne til mig. 

Jeg giver samtidig samtykke til, at Brian Madsen Ringsted ApS må videregive mine personoplysninger til 

bilimportøren af mit mærke K.W. Bruun Import A/S, cvr.nr. 63557218, som må anvende data og kontakte 

mig med samme formål som nævnt herover. 

Jeg kan altid tilbagekalde mit samtykke til markedsføring via afmeldingslinket i bunden af et nyhedsbrev. 

Jeg kan også kontakte Brian Madsen Ringsted ApS via info@ringsted.peugeot.dk og/eller K.W. Bruun 

Automotive A/S via gdpr@peugeot.dk, hvis jeg ønsker at afmelde et samtykke til markedsføring eller har 

spørgsmål vedrørende behandling, ajourføring, sletning eller udlevering af mine persondata. 

Nærmere oplysning om håndtering af persondata fremgår af Brian Madsen Ringsted ApS persondatapolitik 

https://brianmadsen.info/8-108/peugeot-slagelse-ringsted/privatlivspolitik. og K.W. Bruun Import A/S 

persondatapolitik https://www.peugeot.dk/om-peugeot/juridisk/persondatapolitik.html 

Hvis jeg skifter e-mail/mobilnummer/adresse eller, hvis der fremover kommer andre relevante produkter 

eller måder at kommunikere på, må Brian Madsen Ringsted ApS og/eller K.W. Bruun Automotive A/S 

benytte dette samtykke til at orientere mig og spørge mig, om jeg ønsker at opdatere mit samtykke eller 

data om mig.  
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