Politik om beskyttelse af personlige data.

Maj 2018.
I forbindelse med indføringen af persondata beskyttelsesforordningen, vi vil hermed
informere om, hvilke data/informationer vi indsamler, og om hvad vi bruger dem til.
Hvad er persondata, og hvorfor indsamler vi disse?
Når du retter henvendelse til os, er dine oplysninger persondata, også når du henvender dig på vegne af dit arbejde i
en virksomhed vi samarbejder med. Persondata er al slags information, som i et eller andet omfang kan henføres til
dig.
Når du henvender dig til os pr. mail, vil vi indsamle og behandle sådanne informationer, for at kunne opretholde
dialog med vore kunder og de virksomheder de repræsenterer.
Det er udelukkende informationer du frivilligt afgiver ved henvendelse til os, eller på anden måde giver samtykke til,
som bliver gemt hos os. Vi indsamler persondata for at kunne:


Tilsende markedsføringsmateriale.



Give dig informationer om produkter.



Give dig servicemeddelelser.



Kunne håndtere ordrer, ordrebekræftelser, fakturaer og for at sikre kommunikationslog.

Hvilke persondata indsamler vi?
Som udgangspunkt indsamler og opbevarer vi almindelige persondata, som vi behøver for at oprette dig som kunde,
og for at administrere samarbejdet. Når vi har et samarbejde, behandler vi disse typer af data:


Kontaktoplysning som firmanavn, adresse telefonnumre og firma e-mail adresser.



Navn på kontaktpersoner.



E-mail på kontaktpersoner.



Telefonnumre på kontaktpersoner.



Oplysninger fra webbrowser som eksempelvis IP-adresser, sprog og browsertyper.



Mailkorrespondance gemmes i det omfang det er relevant for samarbejdet.

Hvor længe opbevares disse data?
Dine data opbevares så længe det er nødvendigt. Dette betyder, at når indsamlet data ikke længere er relevant for os,
bliver det slette på en sikker måde.
Indsigtsret.
Som kunde har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre
indsigelser mod, at dine oplysninger anvendes, hvis det ikke længere er nødvendigt for os at opbevare. Hvis du ikke
længere ønsker at opbevare dine oplysninger hos os, har du ret til at anmode om at få dine data hos os slettet. Dette
kan dog kun ske, i det omfang det ikke længere er nødvendigt for os at beholde disse data. Hvis du ikke længere har
lyst til at modtage e-mailmarkedsføring fra os, er det din ret at trække dit samtykke tilbage. Du skal dog være
opmærksom på, at denne form for kommunikation ikke dækker over administrative meddelelser som f.eks.
ordrebekræftelser, e-mail i forbindelse med ordreafgivelser og lignende.

