Opbevaring af persondata vedr. kunder
Indgår du i et samarbejde med Sannes Malerforretning A/S accepterer du følgende.
Privatlivspolitik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Generelt
Hvad er personoplysninger?
Hvad bruger vi personoplysninger til?
Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne?
Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Retten til adgang til dine personoplysninger.
Retten til sletning af dine personoplysninger.
Kan vi ændre behandlingen af dine personoplysninger?
Kontakt

1. Generelt
Ved indgåelse af aftale med Sannes Malerforretning A/S indsamles der personoplysninger
om dig.
Retningslinjerne er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning som får virkning i
Danmark fra d. 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov der supplerer
reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondata.
Nedenfor kan du læse om de informationer som indsamles, herunder hvordan
oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang hertil samt hvem du
kan kontakte hvis du har spørgsmål eller indsigelser til de indsamlede oplysninger.
2. Hvad er personoplysninger
Ved indgåelse af aftale med Sannes Malerforretning A/S beder vi dig om dine almindelige
kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.
De personoplysninger som vi indsamler bruges til at identificere dig som kunde samt
levere de services du har bestilt os til at udføre. Oplysningerne vil blive opbevaret i
vores IT-system og i et fysisk register på aflåst kontor.
3. Hvad bruger vi personoplysningerne til
De personoplysninger vi indsamler bruges først og fremmest til almindelig
kundeadministration, herunder til opfyldelse af den aftale som er indgået med Sannes
Malerforretning A/S, fremsendelse af tilbud og faktura.
Oplysningerne vil ikke blive videresendt til 3. part. Der kan dog opstå behov for at
videregive dem til en af vores samarbejdspartnere såfremt vi har brug for deres hjælp
til opfyldelsen af aftalen. Disse oplysninger kan være navn og adresse.

4. Hvor længe opbevares personoplysninger
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Uanset om et tilbud bliver til et samarbejde eller ej opbevares det i 5 år både
elektronisk og fysisk.
5. Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og
fortroligt. Vi gemmer derfor dine personoplysninger i vores IT-system og i fysiske mapper
som står på aflåst kontor.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling
af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som
kunde.
6. Retten til adgang til dine personoplysninger
Du har som kunde hos Sannes Malerforretning A/S ret til at få oplyst og udleveret de
personoplysninger som er indsamlet omkring dit kundeforhold hos os. Herudover er du
berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
7. Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til, at få personoplysninger om dig selv slettet af selskabet uden unødig
forsinkelse hvis Sannes Malerforretning A/S ikke fortsat har legitim interesse i at
opbevare dine oplysninger.
8. Ændringer i behandling af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling
af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen nederst på siden. Disse
retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.
I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi give dig besked herom direkte.
9. Kontakt
Ønsker du adgang til de oplysninger som er registreret omkring dig bedes du rette
henvendelse til:
Sanne@sannes-malerforretning.dk eller Niels@sannes-malerforretning.dk
Er der registreret forkert data eller har du andre indsigelser skal du ligeledes rette
henvendelse til en af de to ovenstående kontaktpersoner.
Ønsker du at klage over Sannes Malerforretning A/S behandling af dine personoplysninger
kan dette ske til Datatilsynet.
Accepteret d.
________________________________________________
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