Persondatapolitik – Privatlivspolitik
Revision 1.1. Gældende fra og med d. 22. Maj 2018
Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt
I forbindelse med køb hos Tordenbox Aps har Kunden
herunder særligt:
•
•
•
•
•
•
•

indtastet en række personoplysninger,

Firmanavn
Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefonnummer
Navn på hjemmeside
CVR-nummer

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med at vi ekspederer købet, da det er nødvendigt
for, at vi kan opfylde vores del af handlen. Oplysningerne gemmes så længe, kundeforholdet består,
plus 5 år af hensyn til pligten til at gemme fakturaer. Herefter bliver oplysningerne slettet. Vi samler
det og sletter en gang om måneden.
Behandling af personoplysninger – samtykke
Vi sender faktura ud pr. e-mail, og Kunden kan evt. have givet samtykke til, at vi må kontakte denne
pr. e-mail med statusinformationer, nyhedsbreve eller tilbud.
Et samtykke kan altid trækkes tilbage. Dette kan gøres ved at kontakte os på dpo@tordenbox.com og
oplyse, at man ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.
Datasikkerhed
Uanset om vi behandler personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på
baggrund af et samtykke, vil vi altid behandle personoplysninger sikkert og fortroligt i
overensstemmelse
med
gældende
lovgivning,
herunder
persondataforordningen
og
databeskyttelsesloven.
Vi deler ikke personoplysninger med andre en de nedenfor nævnte tredjeparter, og de vil alene blive
anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke
længere relevant.
Vi kan anvende tredjeparter til behandling af betalingsoplysninger samt til regnskab og revision. Vi
har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de
overholder gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.
Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Man kan altid kontakte os for at få oplyst, (mod behørig fremvisning af legitimation) hvilke
personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Tordenbox Aps
CVR-nr. 25316584
Dalgasgade 11
7400 Herning
E-mail: dpo@tordenbox.com
Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan Kunden altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige
som Kunden har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har
Kunden ønsker om ændring eller dataportabilitet, eller ønsker Kunden ikke længere, at vi skal
behandle dennes personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af Kundens
personoplysninger, er man også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.
Hvis man ønsker at klage over Tordenbox Aps’ behandling af ens personoplysninger, kan dette ske til
Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail:
dt@datatilsynet.dk.

