PRIVATLIVSPOLITIK: Behandling af personoplysninger
for kunders og potentielle kunders medarbejdere
(herefter betegnet som ”kunden”) hvor indbyrdes
videregivelse af kontaktoplysninger har fundet sted.
Sidst revideret: 25-05-2018
Vi behandler følgende personoplysninger:
Kundeoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger som:
•
•
•
•
•

Navn
Stillingsbetegnelse
Arbejdstelefonnummer
Arbejds e-mailadresse
Firma adresse

Formål med behandling af kundeoplysninger kan være en eller flere af følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Administrativt i forbindelse med ordrehåndtering
Administrativt ved prøveforsendelser som følge af kommunikation med kunden
Administrativt ved tilbudsafgivelse som følge af kommunikation med kunden
Kommunikation omkring relevant markedsinformation
Kommunikation vedrørende forestående messer/events
Kommunikation omkring væsentlig innovation og udvikling
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet nødvendigt grundlag end
samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle
dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække
det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med arbejdsrelaterede engagementer videregiver vi de mest nødvendige
personoplysninger til fragt firmaer eller samarbejdspartnere for at kunne udføre en begivenhed efter
aftale med kunden.
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Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af personoplysninger
Vi opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige personoplysninger i op til 5 år efter
kalenderåret fra vores seneste interaktion.
Vi opbevarer dog oplysninger til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Kundens rettigheder
Der findes en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi
behandlerpersonoplysninger om kunden:
•
•
•
•
•
•
•

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse

Kunden kan gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at
henvende sig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.
Hvis kunden f.eks. henvender sig med en anmodning om at få rettet eller slettet sine personoplysninger,
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt
som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Behandlingssikkerhed:
Da informationerne beskrevet ovenfor karakteriseres som ”almindelige personoplysninger” bliver de
behandlet og beskyttet på et passende sikkerhedsniveau, svarende til oplysningernes karakter.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved
ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende
privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores webside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage
meddelelse herom.
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