Privatlivspolitik for Michaels Maskinstation.
1. Dataansvarlig.
Dataansvarlig er: Michaels Maskinstation v/ Michael Larsen, Toftevej 46, 5690 Tommerup, CVR. NR.
21598291.
Henvendelser vedrørende virksomhedens privatlivspolitik og behandling personoplysninger kan rettes til
Stine Borgersen på telefon 21 64 45 54 eller stine@michaelsmaskinstation.dk
2. Formålet med at behandle personoplysninger.
Michaels Maskinstation behandler dine oplysninger for at kunne servicere vores kunder og udføre virksomhedens opgaver og ordrer. I den forbindelse behandler vi oplysninger om leverandører, kunder og
samarbejdspartnere m.v.
3. Oplysninger, der behandles.
Michaels Maskinstation behandler følgende personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Derudover kan forekomme behandling af andre oplysninger så som købshistorik, betalingshistorik og forskellige detaljer i forbindelse med køb, leverancer og lignende.
Personoplysningerne modtages som hovedregel fra den pågældende selv. Derudover kan indsamles
oplysninger fra offentligt tilgængelige databaser, herunder via tilgængelige oplysninger på internettet.
Michaels Maskinstation behandler ikke følsomme oplysninger om kunder og samarbejdspartnere mv.
4. Retsgrundlag og baggrund for behandling af personoplysninger.
Retsgrundlaget for at behandle personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6 og databeskyttelsesforordningens artikel 6 og baserer sig i forhold til virksomheden på hovedsageligt følgende:


Besøg på virksomhedens hjemmeside. Herom henvises til særskilt cookiepolitik på vores hjemmeside.



Kunde- eller leverandørforhold eller samarbejdspartner.



Markedsføring.

5. Videregivelse af personoplysninger.
Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt og videregiver som udgangspunkt kun oplysningerne, hvor
det er nødvendigt for at udføre en opgave. Dette kan være nødvendigt fx i forhold til underleverandører,
bygherrer, øvrige involverede entreprenører, offentlige myndigheder m.fl.
Videregivelse til ovennævnte sker, i den udstrækning dette er nødvendigt for udførelse af virksomhedens
opgaver m.v. og overholdelse af virksomhedens forpligtelser, herunder fx indhentelse af tilbud, afgivelse
af tilbud, gennemførelse af opgaver, kvalitetssikring samt overholdelse af de øvrige lovregler og forskrifter, som virksomheden er underlagt.
6. Databehandlere.
Michaels Maskinstation anvender eksterne databehandlere fx i forhold til virksomhedens hjemmeside og
it løsninger samt kommunikation. Der foreligger databehandleraftaler, der har til formål at sikre at personoplysningerne behandles lovligt og sikkert af databehandlerne.
Personoplysninger forbliver så vidt muligt i Danmark, og Michaels Maskinstations databehandleraftaler
tilsigter at undgå at oplysningerne overføres til lande uden for EU.
7. Opbevaringsperiode.
Oplysninger i forbindelse med ordrer, køb, salg og anden samhandel gemmes så længe kundeforholdet
m.v. består og i en periode på 6 år efter seneste faktura/betaling. I særlige tilfælde, hvor det vurderes
nødvendigt, kan oplysningerne opbevares i længere tid.
8. Rettigheder.
Alle, hvis personoplysninger, vi behandler, har følgende rettigheder:


Ret til indsigt i egne personoplysninger,



Ret til at få ændret ukorrekte personoplysninger



Ret til at få slettet egne personoplysninger



Ret til at få begrænset behandlingen af personoplysningerne.



Ret til dataportabilitet
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Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret,
individuel beslutningstagning.

Bemærk, at der i reglerne gælder en række undtagelser og begrænsninger i forhold til ovennævnte rettigheder. Ved modtagelse af en anmodning vurderes det i hvert tilfælde, hvorledes denne skal behandles.
Såfremt oplysninger ønskes, kan henvendelse ske til kontaktpersonen anført i pkt. 1.
I tilfælde hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, har den pågældende ret til
at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket, ligesom det heller ikke nødvendigvis
betyder, at behandlingen af personoplysningerne ophører, såfremt virksomheden har andet lovligt behandlingsgrundlag.
Klager kan rettes til kontaktpersonen anført i pkt. 1. Der kan endvidere klages til Datatilsynet, Borgergade
28, 5. sal,1300 København K.

Senest ajourført pr. september 2018.
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