
Privatlivspolitik 

Denne privatlivspolitik er fastlagt af Peacock Travel A/S (samlet betegnet ”Peacock Travel A/S”, ”vi”, ”os” eller ”vo-

res” i denne privatlivspolitik) og gælder for alle vores kunder. 

  

1. Om Peacock Travel A/S 

Som led i sin virksomhed indsamler 

og behandler Peacock Travel A/S 

personoplysninger med henblik på 

opfyldelse af de formål, der er be-

skrevet i denne privatlivspolitik. 

Peacock Travel A/S er data-ansvar-

lig i forhold til behandlingen af per-

sonoplysningerne til disse formål. 

Hvis du har spørgsmål til denne pri-

vatlivspolitik eller til vores behand-

ling af dine personoplysninger, kan 

du kontakte os her: 

Peacock Travel A/S 

Strandvejen 185 

2900 Hellerup 

E-mail: info@peacocktravel.dk  

2. Datasikkerhed er vigtig for os 

For os er ansvarlig omgang med 

personoplysninger, der indsamles 

som led i driften af vores virksom-

hed, afgørende for vores forret-

ningsmål og omdømme. I denne 

privatlivspolitik gøres der rede for, 

hvordan dine personoplysninger 

indsamles og anvendes, når du er 

kunde hos Peacock Travel A/S, og 

hvordan du kan få indsigt i dine 

egne personoplysninger. 

3. Hvad er personoplysninger? 

Personoplysninger er enhver oplys-

ning om en identificeret eller identifi-

cerbar fysisk person. Ved en identi-

ficerbar fysisk person forstås en 

person, som direkte eller indirekte 

kan identificeres, blandt andet ved 

et identifikationsnummer eller et el-

ler flere elementer, der er særlige 

for en given persons identitet. 

4. Hvilken type persondata be-

handler vi om dig og hvorfor? 

De oplysninger, som vi indsamler 

om dig, vil blive anvendt til forskel-

lige formål i forbindelse med dit 

kundeforhold og driften af Peacock 

Travel A/S’ virksomhed. De indsam-

lede oplysninger kan variere, men 

generelt vil det være oplysninger 

vedrørende kundeadministration 

samt oplysninger vedrørende 

Peacock Travel A/S’ rettigheder og 

forpligtelser. 

Manglende afgivelse af personop-

lysninger fra din side kan betyde, at 

Peacock Travel A/S vil være ude af 

stand til at opfylde sine forpligtelser 

i forbindelse med dit kundeforhold. 

Peacock Travel A/S indsamler og 

behandler som udgangspunkt alene 

almindelige personoplysninger. Det 

kan dog i konkrete tilfælde i forbin-

delse med bestilling af en rejse 

være nødvendigt for os i et begræn-

set omfang at behandle følsomme 

personoplysninger (fx oplysninger 

om specialmenuer på din flyrejse el-

ler oplysninger om behov for speciel 

assistance på din rejse) samt oplys-

ninger om CPR-numre (fx i forbin-

delse med indhentelse af en 

paskopi til brug for en visumansøg-

ning) for at kunne levere den øn-

skede rejse til dig. 

Peacock Travel A/S vil typisk ind-

samle følgende oplysninger: 

4.1. Oplysninger vedrørende vo-

res kunder 

Oplysninger, som du giver os, når 

du bestiller en rejse eller opretter en 

rejseprofil hos os, fx online via 

hjemmesiden eller ved at kontakte 

vores salgskonsulenter, herunder 

kontaktoplysninger (fornavn, mel-

lemnavn(e), efternavn, adresse, te-

lefonnummer, e-mailadresse), CPR-

nummer (til brug for visumansøg-

ninger mv.), pasnummer, oplysnin-

ger, som du giver os i forhold til 

dine særlige præferencer på rejsen 

(fx oplysninger om specialkost, be-

hov for speciel assistance i forbin-

delse med handicap eller anden 

sygdom mv.), statsborgerskab, bo-

nuskortnumre, oplysninger, som du 

giver os omkring dine præferencer i 

forhold til markedsføring eller kom-

munikation, samt oplysninger, som 

du giver os, hvis du kontakter os 

med et spørgsmål for at indberette 

et problem, eller når du i øvrigt hen-

vender dig til os i forbindelse med 

dit kundeforhold hos os. 

5. Hvad bruger vi dine personop-

lysninger til? 

Peacock Travel A/S behandler dine 

personoplysninger til opfyldelse af 

de formål, der er anført nedenfor. 

Bemærk, at ikke samtlige de an-

givne formål, kategorier af oplysnin-

ger, modtagere af oplysninger eller 

typer af behandling af oplysninger 

gælder for dig i alle tilfælde. 

Peacock Travel A/S behandler ude-

lukkende dine personoplysninger, i 

det omfang det er nødvendigt i for-

bindelse med dit kundeforhold eller i 

henhold til gældende ret. 

5.1. Kundeadministration 

Peacock Travel A/S behandler dine 

personoplysninger i forbindelse 

med oprettelse og løbende admini-

stration af dit kundeforhold med 

Peacock Travel A/S som led i drif-

ten af vores virksomhed, herunder 

bestilling af rejser og leverance af 

vores øvrige produkter (som fx vi-

sumansøgninger, rejseforsikringer 

mv.), opretholdelse af vores kunde-

registre, fakturering, markedsføring, 

statistik mv. Alle statistikker og ana-

lyser udarbejdes i anonymiseret for-

mat og indeholder derfor ikke oplys-

ninger, der kan henføres direkte til 

dig som person. 

5.2. Overholdelse af gældende 

love og regler 

Peacock Travel A/S behandler dine 

personoplysninger i forbindelse 

med overholdelse af love og regler, 

som Peacock Travel A/S er under-

lagt i forbindelse med driften af virk-

somheden eller til opfyldelse af for-

skellige indberetnings- eller oplys-

ningsforpligtelser i henhold til gæl-

dende love og regler. 
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Peacock Travel A/S anvender ikke 

dine personoplysninger til at træffe 

afgørelser, der alene er baseret på 

automatisk behandling, herunder 

profilering. 

Peacock Travel A/S tilstræber at 

sikre, at alle personoplysninger, vi 

behandler, er korrekte og opdate-

rede. Vi beder dig derfor om altid at 

underrette os om eventuelle æn-

dringer i dine personlige forhold (fx 

ændring af adresse), således at vi 

kan sikre, at dine personoplysninger 

altid er korrekte og ajourførte. 

6. Juridisk grundlag for behand-

ling af dine personoplysninger 

Peacock Travel A/S behandler som 

udgangspunkt oplysningerne om 

dig på et af følgende grundlag: (1) 

Dit samtykke, (2) indgåelse eller op-

fyldelse af din kontrakt med 

Peacock Travel A/S, (3) hensynet til 

Peacock Travel A/S’ legitime inte-

resser, dvs. de formål, der er be-

skrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en 

retlig forpligtelse, som Peacock Tra-

vel A/S er pålagt, (5) beskyttelse af 

dine eller en anden fysisk persons 

vitale interesser, (6)  behandlingen 

er nødvendig, for at et retskrav kan 

fastlægges, gøres gældende eller 

forsvares, og (7) behandlingen er 

nødvendig for at overholde Peacock 

Travel A/S’ eller dine arbejds-, 

sundheds- og socialretlige forpligtel-

ser, der følger af national ret eller af 

EU-retten. Der kan desuden være 

situationer, hvor vi behandler dine 

personoplysninger af hensyn til 

tredjemands legitime interesser 

med hensyn til de formål, der er be-

skrevet ovenfor, medmindre hensy-

net til dine interesser vejer tungere. 

7. Deling af personoplysninger 

Peacock Travel A/S videregiver 

alene oplysningerne, i det omfang 

det er nødvendigt som led i driften 

af vores virksomhed, herunder for 

at kunne levere din rejse samt de 

øvrige produkter du har købt hos os 

i forbindelse dermed. 

Peacock Travel A/S vil typisk vide-

regive personoplysninger til føl-

gende modtagere i forbindelse med 

bestilling af en rejse og dermed re-

laterede produkter: 

7.1. Globale Distributions Syste-

mer (GDS) 

Et GDS er et it-netværkssystem, der 

ejes eller drives af et firma, der mu-

liggør transaktioner mellem rejse-

branchens tjenesteudbydere, ho-

vedsageligt flyselskaber, hoteller, 

biludlejningsfirmaer og rejsebu-

reauer. Et GDS forbinder tjenester, 

priser og bookning ved at konsoli-

dere produkter på tværs af de tre 

rejsesektorer, dvs. flyreservationer, 

hotelreservationer og biludlejning. 

Peacock Travel A/S bruger føl-

gende GDS’er som led i vores virk-

somhed: Amadeus og Travelwire. 

7.2. Flyselskaber 

Peacock Travel A/S videregiver per-

sonoplysninger til flyselskaber i for-

bindelse med bestilling af din rejse. 

Til brug for bestilling af din flyrejse 

vil vi typisk videregive oplysninger 

om fornavn, mellemnavn(e), efter-

navn, afrejselufthavn, destination, 

dato for ud- og hjemrejse, bonus-

kortnummer, specielle ønsker i for-

bindelse med din rejse, herunder 

bestilling af specialmenuer under 

flyvningen og evt. behov for speciel 

assistance på flyet eller i lufthavnen 

til det valgte flyselskab. 

I forbindelse med rejse til specielle 

destinationer kan vi desuden vide-

regive oplysninger om dit pasnum-

mer til flyselskabet. 

7.3. Hoteller 

Peacock Travel A/S videregiver per-

sonoplysninger til de hoteller, som 

du skal benytte på din rejse. Til 

brug for bestilling af dine hotelover-

natninger vil vi typisk videregive op-

lysninger om fornavn, mellem-

navn(e), efternavn, destination, dato 

for ankomst og afrejse, værelseska-

tegori, bonuskortnummer, specielle 

ønsker i forbindelse med din rejse, 

herunder bestilling af specialkost 

under hotelopholdet og evt. behov 

for speciel assistance under hotel-

opholdet i forbindelse med handi-

cap eller sygdom. 

7.4. Biludlejningsfirmaer 

Peacock Travel A/S videregiver per-

sonoplysninger til 

biludlejningsfirmaer, hvis du skal 

have et køretøj til rådighed under 

din rejse. Til brug for bestilling af din 

lejebil vil vi typisk videregive oplys-

ninger om fornavn, mellemnavn(e), 

efternavn, afhentningssted, lejeperi-

ode, køretøjskategori, bonuskort-

nummer, specielle ønsker i forbin-

delse med lejen af køretøjet, herun-

der specielle foranstaltninger i for-

bindelse med handicap eller syg-

dom, børnesæder mv. 

Peacock Travel A/S bruger biludlej-

ningsselskaberne Avis og Hertz 

som led i vores virksomhed. 

7.5. Busselskaber 

Peacock Travel A/S videregiver per-

sonoplysninger til busselskaber, 

hvis du skal på busrejse som led i 

din rejse (fx i forbindelse med ud-

flugter mv). Til brug for bestilling af 

din busrejse vil vi typisk videregive 

oplysninger om fornavn, mellem-

navn(e), efternavn, afhentningssted, 

dato og tidspunkt for busrejsen, de-

stination samt specielle ønsker i for-

bindelse med busrejsen, f.eks. be-

hov for speciel assistance på grund 

af handicap eller sygdom. 

7.6. Rederier 

Peacock Travel A/S videregiver per-

sonoplysninger til rederier, hvis du 

skal på skibsrejse som led i din 

rejse (fx i forbindelse med dagsture 

til kendte turistattraktioner, kryds-

togt mv). Til brug for bestilling af din 

skibsrejse, vil vi typisk videregive 

oplysninger om fornavn, mellem-

navn(e), efternavn, destination, rej-

serute, dato og tidspunkt for af- og 

hjemrejse samt specielle ønsker i 

forbindelse med skibsrejsen, herun-

der bestilling af specialmenuer un-

der sejladsen og evt. behov for spe-

cial assistance under sejladsen som 

følge af handicap eller sygdom. 

7.7. Bedbanks 

En bedbank er et it-netværkssy-

stem, der ejes eller drives af et 

firma, der muliggør transaktioner 

mellem rejsebranchens tjenesteud-

bydere, hovedsageligt hoteller og 

rejsebureauer eller slutkunden. 

Peacock Travel A/S videregiver per-

sonoplysninger til bedbanks for at 

bestille de hoteller, som du skal 



benytte på din rejse. Til brug for be-

stilling af dine hotelovernatninger 

gennem en bedbank vil vi typisk vi-

deregive oplysninger om fornavn, 

mellemnavn(e), efternavn, destina-

tion, dato for ankomst og afrejse, 

værelseskategori, bonuskortnum-

mer, specielle ønsker i forbindelse 

med din rejse, herunder bestilling af 

specialkost under hotelopholdet og 

evt. behov for speciel assistance 

under hotelopholdet i forbindelse 

med handicap eller sygdom. 

7.8. Rejseagenter 

Hvis du som led i din rejse skal del-

tage i udflugter eller har behov for 

transfer, kan Peacock Travel A/S vi-

deregive personoplysninger til rej-

seagenter. Rejseagenten har til op-

gave at arrangere den pågældende 

udflugt eller transfer ved bestilling af 

de ønskede ydelser hos lokale leve-

randører på destinationen. Til brug 

for bestilling af dine udflugter, trans-

fers mv. videregiver vi typisk oplys-

ninger om fornavn, mellemnavn(e), 

efternavn, dato og tidspunkt for an-

komst og/eller afrejse, type af køre-

tøj, destination samt specielle øn-

sker i forbindelse med transferen el-

ler udflugten, herunder bestilling af 

specialmenuer og evt. behov for 

special assistance på grund af han-

dicap eller sygdom. 

7.9. Forsikringsselskaber 

Som led i bestillingen af din rejse 

hos os har du mulighed for at til-

købe en rejse- og/eller en afbuds-

forsikring. Hvis du ønsker at tilkøbe 

en sådan forsikring, vil vi videregive 

personoplysninger til forsikringssel-

skabet til brug for deres indtegning 

af forsikringen hos dem. Til brug for 

tegning af en rejse- og/eller en af-

bestillingsforsikring videregiver vi ty-

pisk oplysninger til forsikringssel-

skabet om fornavn, mellemnavn(e), 

efternavn, e-mailadresse, destina-

tion, dato for af- og hjemrejse samt 

rejsetype. 

Peacock Travel A/S samarbejder 

med følgende forsikringsselskaber 

som led i vores virksomhed: Gouda. 

7.10. Specielt vedrørende kvalifi-

cerede tilbud 

Når du vælger Peacock Travel A/S, 

har du mulighed for at få et kvalifi-

ceret tilbud på en rejse. Et kvalifice-

ret tilbud er en tilbudsform, hvor der 

i forbindelse med udarbejdelsen af 

tilbuddet sker en præliminær reser-

vation af den ønskede rejse til dig. 

Dette giver dig mulighed for at re-

servere en plads på de ønskede af-

gange i op til tre dage, inden du ta-

ger stilling til, om der skal udstedes 

en billet på den præliminære reser-

vation, eller om den skal annulleres. 

For at kunne afgive et kvalificeret til-

bud videregiver vi oplysningerne om 

dig og den ønskede reservation til 

et GDS (som omtalt ovenfor), der 

foretager den præliminære book-

ning hos flyselskabet, hotellet mv. 

Da der i forbindelse med indhentel-

sen af det kvalificerede tilbud vide-

regives oplysninger til flere nye 

selvstændigt dataansvarlige (GDS, 

flyselskaber, hoteller mv.), kan dine 

oplysninger blive opbevaret hos 

disse modtagere efter tilbuddets ud-

løb – også i tilfælde af, at tilbuddet 

annulleres. 

Peacock Travel A/S kan desuden 

videregive og/eller overlade dine 

personoplysninger til andre leveran-

dører og/eller serviceudbydere i for-

bindelse med den almindelige drift 

af vores virksomhed, fx i forbindelse 

med ekstern administration af vores 

IT-systemer, analyseopgaver, mar-

kedsføringsopgaver, inkasso, kre-

ditvurdering, revision, juridisk bi-

stand mv. 

For yderligere oplysninger om vores 

leverandørers og samarbejdspart-

neres behandling og beskyttelse af 

dine personoplysninger henvises til 

disses privatlivspolitikker og vilkår. 

Peacock Travel A/S tilstræber at 

begrænse videregivelse af person-

oplysninger i personhenførbart for-

mat i videst muligt omfang for der-

ved at begrænse de tilfælde, hvor 

der videregives oplysninger, som 

kan henføres til dig personligt. 

Peacock Travel A/S videregiver ikke 

dine personoplysninger, medmindre 

dette er nødvendigt for at kunne ud-

føre vores virksomhed eller opfylde 

dine behov. 

8. Internationale overførsler af 

dine personoplysninger 

Grundet naturen af Peacock Travel 

A/S’ virksomhed vil dine personop-

lysninger kunne overføres til lande 

uden for EU/EØS i forbindelse med 

bestilling af en rejse hos os. For at 

kunne levere vores ydelser til dig 

anvender vi samarbejdspartnere og 

leverandører uden for EU/EØS. 

Uden muligheden for at overføre 

dine oplysninger til modtagere uden 

for EU/EØS vil Peacock Travel A/S 

være ude af stand til at levere den 

ønskede rejse til dig. 

Databeskyttelseslovgivningen i 

disse lande kan være lempeligere, 

end den er i Danmark og i det øv-

rige EU/EØS, da der i størstedelen 

af tilfældene vil være tale om lande, 

hvor EU-Kommissionen har vurde-

ret, at databeskyttelsesniveauet 

ikke er på højde med databeskyttel-

sesniveauet inden for EU/EØS. 

I det tilfælde hvor det er praktisk 

muligt for os, vil overførsel af dine 

personoplysninger ske på baggrund 

af de af EU-Kommissionen udarbej-

dede standardoverførselskontrak-

ter, der er specielt udarbejdet til 

dette formål. For så vidt angår over-

førsler til USA, vil disse for så vidt 

muligt ske på baggrund af Privacy 

Shield. Privacy Shield er en aftale 

mellem EU og USA, der blandt an-

det fastsætter et stærkt sæt af data-

beskyttelsesregler og sikkerhedsfor-

anstaltninger, som de amerikanske 

virksomheder, der tilslutter sig ord-

ningen, er forpligtede til at over-

holde, når de behandler personop-

lysninger. 

I visse tilfælde vil det imidlertid ikke 

være praktisk muligt for Peacock 

Travel A/S at indgå en standard-

overførselskontrakt eller anvende 

Privacy Shield som juridisk overfør-

selsgrundlag. I sådanne tilfælde vil 

overførslen af oplysningerne ske 

med hjemmel i databeskyttelsesfor-

ordningens artikel 49, 1 (b), da 

overførslen af dine personoplysnin-

ger til det pågældende land er nød-

vendig af hensyn til opfyldelse af 

kontrakten mellem dig og Peacock 

Travel A/S (bestillingen af din rejse) 

eller af hensyn til gennemførelse af 



foranstaltninger, der træffes på din 

anmodning forud for indgåelsen af 

en sådan kontrakt (fx i forbindelse 

med afgivelse af et kvalificeret til-

bud som omtalt ovenfor under afsnit 

7). 

Det er derfor vigtigt, at du er op-

mærksom på, at overførsel af dine 

personoplysninger til lande uden for 

EU/EØS i forbindelse med bestilling 

af en rejse hos Peacock Travel A/S 

betyder, at dine personoplysninger 

ikke vil nyde den samme beskyt-

telse som efter danske eller EU-ret-

lige regler. 

Der er i forbindelse med overførslen 

af oplysningerne en nærliggende ri-

siko for, at der i det pågældende 

land ikke er klare, præcise og til-

gængelige regler om landets myn-

digheders adgang til brug af dine 

personoplysninger; at der ikke er 

regler om at landets myndigheders 

adgang til dine oplysninger skal 

være nødvendig og proportional; at 

landet ikke har en uafhængig og ef-

fektiv tilsynsmyndighed, samt at 

landet ikke har tilgængelige og ef-

fektive retsmidler for de registre-

rede. 

Hvis du ikke ønsker, at Peacock 

Travel A/S i forbindelse med bestil-

ling af din(e) rejse(r) sender dine 

personoplysninger til modtagere 

uden for EU/EØS, bedes du oplyse 

os derom senest i forbindelse med 

bestillingen af din rejse. 

Peacock Travel A/S videregiver ikke 

i noget tilfælde dine personoplysnin-

ger til modtagere uden for EU/EØS, 

medmindre dette er nødvendigt for 

at kunne udføre vores virksomhed 

og opfylde dine behov ved fx at le-

vere den ønskede rejse til dig. 

9. Dataintegritet og -sikkerhed 

Personoplysninger opbevares ikke 

længere end nødvendigt for at op-

fylde det formål, hvortil de er ind-

samlet, medmindre opbevaringen er 

nødvendig for at opfylde nationale 

lovkrav, herunder lovpligtige opbe-

varingsperioder i forbindelse med 

bogføring mv. 

Det er Peacock Travel A/S’ politik at 

beskytte personoplysninger ved at 

træffe tilstrækkelige tekniske og or-

ganisatoriske sikkerhedsforanstalt-

ninger. Når der ikke længere er be-

hov for dine personoplysninger, vil 

vi sikre, at de slettes på en sikker-

hedsmæssigt forsvarlig måde. 

10. Dine rettigheder 

Du har til enhver tid ret til at gøre 

dine rettigheder efter den til enhver 

tid gældende databeskyttelseslov-

givning gældende. Du kan blandt 

andet anmode om indsigt i de per-

sonoplysninger, som Peacock Tra-

vel A/S er i besiddelse af, samt 

gøre indsigelse mod behandlingen 

af oplysningerne, herunder gøre 

indsigelse mod automatiserede 

afgørelser og profilering eller mod 

anvendelse af dine personoplysnin-

ger til direkte markedsføring. Endvi-

dere kan du anmode om berigti-

gelse eller sletning af eventuelle 

ukorrekte oplysninger om dig selv, 

tilbagetrække et samtykke til be-

handling af dine personoplysninger 

samt gøre din ret til dataportabilitet 

gældende. 

Hvis du ønsker at gøre én eller flere 

af dine rettigheder gældende, be-

des du kontakte os på 

info@peacocktravel.dk. Din anmod-

ning vil blive behandlet i overens-

stemmelse med den til enhver tid 

gældende databeskyttelseslovgiv-

ning. 

Klage over Peacock Travel A/S’ be-

handling af dine personoplysninger 

kan ske til: 

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. 

1300 København K 

E-mail: dt@datatilsynet.dk   

11. Opdateringer 

Peacock Travel A/S evaluerer og 

opdaterer løbende denne privatlivs-

politik. Du bør derfor regelmæssigt 

tjekke denne privatlivspolitik for 

eventuelle ændringer, som kan 

have betydning for vores behand-

ling af dine personoplysninger. 

 

Peacock Travel A/S, Hellerup, 24. maj 2018 
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