Persondatapolitik
Persondata
Tømrerfirmaet Gert S. Andersen A/S (herefter kaldet ”vi”, ”os”, ”vores”) tager behandlingen af dine
personoplysninger alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondata- og
privatlivsbeskyttelsespolitikken (herefter ”persondatapolitik”)

Personoplysninger
Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig. Vi
kan også modtage oplysninger om dig og din husstand fra andre, som du har bedt om at hjælpe dig med f.x.
et byggeri. Det kan være andre håndværkere, din bank, viceværter, ejendomsadministration eller
forsikringsselskab. De indsamlede personoplysninger vil typisk være:
•
•
•

Kontaktoplysninger: for- og efternavn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
Fotodokumentation som en del af vores tilbudsgivning og efterfølgende kvalitetssikring
Købshistorik

Når du giver dine personoplysninger til os, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan
behandles af os.

Formålet med at indsamle persondata
Formået med indsamlingen af dine personlige oplysninger er, at opfylde vores aftale med dig om levering af
håndværksmæssige ydelser til dig og din husstand (herefter ”formålet”).
Vi behandler kun personoplysninger om dig og din husstand, som er relevante og tilstrækkelige til
opfyldelse af formålet.

Opbevaring og sletning af persondata
Dine personoplysninger opbevares i vores IT-system og i nogle fysiske mapper.
Vi benytter ekstern databehandler, herunder udbydere af software, webhosting, backup. Når der anvendes
databehandler, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at dine oplysninger
behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.
Det er kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov, som tildeles adgang til dine personlige
oplysninger.
Dine oplysninger lagres på server inden for EU, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet
af beskyttelsen i persondataforordningen.
Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet eller til
opfyldelse af lovkrav.

Deling
Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre, når det er nødvendigt, for at vi kan opfylde vores aftale
med dig. Det kan f.x. være, at vi videregiver oplysninger til andre håndværkere, din bank, et
forsikringsselskab, servicepartner, rådgivere etc.
Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine
personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette
oplysninger til det offentlige.

Sikkerhedsforanstaltninger
Vi gør vores bedste for at passe godt på dine personlige oplysninger. Vi sikrer dine oplysninger gennem
såvel tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger
mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

Dine rettigheder
Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet og som vi opbevarer og behandler
om dig. Ønsker du oplysninger, skal du kontakte os på e-mail: svend@gertsandersen.dk eller på tlf. 9732
1111
Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine
personoplysninger ved at rette henvendelse til os.
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København
Telefon 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig
Tømrerfirmaet Gert S. Andersen A/S
Birkmosevej 17
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 11 11
svend@gertsandersen.dk
CVR 20 81 92 43

