Persondatapolitik for Tingstrup Murerforretning A/S
I vores privatlivspolitik for Tingstrup Murerforretning A/S finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi
indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig organisation bruger dem til.

Generelt
Denne persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/eller som vi
indsamler om dig, når du er kunde hos Tingstrup Murerforretning, eller når du besøger vores website
www.tingstrupmurerforretning.dk.

Hvem vi er – og hvordan du kan kontakte os
Den dataansvarlige virksomhedsidentitet og kontaktoplysninger:
Tingstrup Murerforretning A/S
Tigervej 10A
7700 Thisted
CVR-nr. 25604962
Tlf.: +4530953979
E-mail: infor@tingstrupmurerforretning.dk
Kontakt vedrørende databeskyttelse: Heinrick Henriksen tlf.: 28433691

Hvilke personoplysninger indsamler vi
Er du kunde eller kontakter du os fra websitet, www.tingstrupmurerforretning.dk, indsamler vi følgende
almindelige personoplysninger om dig, herunder: navn, adresse, land, mobilnummer og email-adresse.
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.
Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.
Dine personoplysninger indsamles enten ved, at du selv oplyser dem til os mundtligt, pr. e-mail eller via
vores hjemmeside, eller vi modtager dem fra andre i forbindelse med udførelsen af en opgave for dig.
Indsamlingen sker således udelukkende i henhold til en kontrakt, et samtykke, en retlig forpligtelse eller
grundet andre legitime interesser.

Behandling af personlige oplysninger
Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, der er nødvendigt. Det kan f.eks. være nødvendigt
for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at
leve op til de forpligtelser, vi har som dansk virksomhed, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.
Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.
Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine oplysninger. Vi videregiver desuden ikke dine
personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

Er du kunde anvender vi dine personlige oplysninger til at:
Fremsende tilbud og ordrebekræftelse til dig
Administration af kundeforholdet til dig
Give dig kundeservice, support og svare på spørgsmål
Udføre dine ordre og levere vores services og ydelser

Deling af dine personoplysninger
Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med
udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, SMS-gateway mv. Det betyder, at vi
eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores
bank.
Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til
offentlige myndigheder som SKAT.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine
personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og
vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres
forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100
procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko
for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du
afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Vi sletter oplysninger om dig, når de ikke længere er nødvendige.
Tingstrup Murerforretning følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at
sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og
garantiforpligtigelser og for at kunne leve op til vores forpligtigelser, har vi vurderet, at der er nødvendig at
gemme alle oplysninger i op til fem år.
Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi
har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og
modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal
henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit
samtykke tilbage, og vi ikke har andet lovligt grundlag for behandling af dine persondata. Hvis du mener, at
dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du
bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i
strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om
betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage
indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

