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Privatlivspolitik for Simested El-Service ApS og tilknyttede afdelinger
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi besluttet denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger
og sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra virksomhedens legitime
Interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne
formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendigt. Af hensyn til virksomhedens overholdelse af den generelle økonomiske forældelsesfrist vil det sige fem år efter dit ansættelses-, samarbejdseller kundeforhold er afsluttet. Hvor ikke andre juridiske, økonomiske eller kotumemæssige forhold taler imod,
sletter vi naturligvis dine personoplysninger, når du beder os om det.
Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Simested El-Service (i det følgende: “virksomheden”) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger
behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte virksomhedens data-kontaktperson, som er:
Installatør Gert W. Jensen
Simested El-Service ApS
Ørnbjergvej 4, 9610 Nørager
Telefon: 9854 8115
Mail: info@simestedel.dk
Hjemmeside: http://simestedel.dk
CVR: DK 28118562
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Medarbejderoplysninger:
• Navn
• CPR-nummer
• Adresse
• Telefonnummer
• Mailadresse
• Uddannelse
• Stillingsbetegnelse
• Ansættelsesdato
• Løn- og pensionsoplysninger
Vi videregiver personoplysninger til aftalte samarbejdspartnere (fx. bank og pensionsselskab) og de myndigheder, der har et lovligt krav på oplysningerne. (fx. SKAT)

2. Kundeoplysninger
• Navn
• Adresse
• Stillingsbetegnelse
• Telefonnummer
• Mailadresse
• Øvrige oplysninger, der er nødvendige for samarbejdsrelationen (fx. CPR-nr. økonomiske oplysninger m.v.)
Vi vil i enkeltstående tilfælde - men kun efter konkret og specifik aftale - offentliggøre visse personoplysninger
på virksomhedens hjemmesider som et led i virksomhedens markedsføring.
Virksomhedens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
• At vi som virksomhed har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger
Formålene med at behandle oplysninger om virksomhedens kunder er:
• At håndtere kundeopgaver – herunder at fakturere udførte opgaver eller leverede varer og ydelser.
• At vi kan drive virksomhedens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
• At administrere din relation som kunde til virksomheden
Samtykke
Artikler eller offentliggørelse i øvrigt af dine personoplysninger på hjemmesiderne vil kun ske med dit specifikke, informerede, frivillige og utvetydige samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde. Så sletter vi, hvad
du vil have slettet.
Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver kun oplysninger om dig til andre uden for virksomheden efter konkret aftale med dig eller fordi
lovgivningen kræver det.
Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne
privatlivspolitik (som virksomhed har vi oplysningspligt)
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt) med mindre lovgivning, forældelsesfrister, garantiforpligtelser eller kotumer taler imod en sletning. Du har altid ret til at få slettet personoplysninger på virksomhedens hjemmesider.
• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
• Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende
dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
• Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi,
om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
• Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre virksomhedens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi
også datoen nederst i dette dokument. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik kan downloades fra vores
hjemmesider.
Maj 2018
Gert W. Jensen
indehaver

