
b e s t i l l i n g s f o r m u l a r 

Memoryscan – Herstedvang 7C – DK-2620 Albertslund 
   Telefon 33 31 27 28 – Web: www.memoryscan.dk 

Navn (skriv tydeligt, blokbogstaver): 

Adresse (fuldstændig postadresse) Gadenavn, Husnummer, Postnummer, By: 

Telefon (helst mobil): Indleveringsdato: Antal kasser (intern): 

E-mail – skriv meget tydeligt: 

Papirfoto, dias eller negativ type: Format - sæt ring om: 
Opløsning:  Excellent eller Professionel 
Beh: Standard – StandardPlus - Optimal 
Format: JPG eller TIF     (el. RAW) 

Ca. antal: 

Format - sæt ring om: 
Opløsning:  Excellent eller Professionel 
Beh: Standard – StandardPlus - Optimal 
Format: JPG eller TIF      (el. RAW) 

Ca. antal: 

LEVERINGSTID – Sæt kryds:
Hasteordre: < 1 uge (+50%) Standard: 3-4 uger (Længere er OK)

LEVERINGSMEDIE – Sæt kryds:
USB (16,32,64, 128GB): Harddisk (1TB, 2TB): Download: Andet: 

Kommentarer fra kunde om opdeling, navngivning, test eller andet: 

BETALING: 

Dankort: Anslået pris (evt. fra prisberegner på web-site): 

AFLEVERING: 

Afhentning: Sendes retur: 

Netbank: 

Papirfoto, dias eller negativ type:



Håndtering af persondata hos Memoryscan og Scanning.dk 

Generel information 
Vi er glade for vores kunder og din interesse i at bruge vores serviceydelser. Ifølge Forordning 2016/679 (EU-
Databeskyttelsesforordningen) af 27. april 2016, har du ret til at blive informeret om behandlingen af person-
oplysninger. Når du måtte ønske at købe serviceydelser hos os, indgår du en kontrakt med os, der indebærer, at dine 
personlige oplysninger indsamles, og du accepterer nærværende vilkår og betingelser. Med henblik på at sikre at dine 
persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen for privatpersoner er Scanning.dk defineret som data-
ansvarlig. Du kan læse mere om Memoryscan/Scanning.dk’s behandling af din persondata på vores hjemmeside. 

Hvad er persondata 
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at 
det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være portræt-
billeder, navn, adresse, telefonnummer og email. Når vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med dit køb 
af serviceydelser hos os, sikrer vi altid, at dette sker med en klar og udtrykkelig købstilkendegivelse, og at du præcis ved, 
hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles. 

Hvornår indsamler vi persondata 
Vi registrerer og gemmer f.eks. de oplysninger, du giver til os, når du indgår en aftale om køb af serviceydelser med os. 
Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en ydelse. Vi bruger ikke oplysninger 
til andet end det udtrykkelige formål beskrevet her og for at overholde gældende lovgivning. 
Vi indsamler informationer som navn, adresse, e-mailadresse og telefon, samt øvrige informationer som er nødvendige 
for at Memoryscan/Scanning.dk kan tilbyde dig vores service. Vi indscanner også billeder af dig og din familie, hvor du 
måtte være entydigt identificerbar, hvilket også karakteriseres som personoplysninger. Vi indsamler personoplysninger 
på følgende måder: 

- Når du køber services hos os og dermed afgiver bestilling
- Når du måtte rette henvendelse via e-mail.
- Når vi scanner dit indleverede materiale.

Dine rettigheder 
Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis 
kundeforholdet ophører, gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i fem år i henhold til bogføringsloven, 
hvidvaskningsloven og logningsbekendtgørelsen. 
Du indgår denne kontrakt om køb af serviceydelser frivilligt. Du kan efter indgåelse af kontrakten og opgaven er 
igangsat ikke fortryde dit køb. 

Ja, jeg afgiver hermed en købsordre og dermed tilladelse til, at Memoryscan/Scanning.dk må behandle mine 
persondata i forbindelse med udførelse af den ønskede serviceydelse. 

Navn: Dato:              Underskrift: 

____________________________________         ____________________________        ________________________ 


	bestillingsformular.pdf
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