Privatlivspolitik
Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og
offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger.
De nye regler har også betydning for dig som kunde hos Stokvis Danmark ApS. Kort fortalt betyder
det, at du for fremtiden skal have mulighed for at få et bedre overblik over de oplysninger, vi har
om dig.
Personoplysninger
Enhver form for information om en identitet eller identificerbar fysisk person, jf. artikel 4 (1)
Formålet med vores privatlivspolitik
Med ikrafttræden af GDPR, øgede vi vores fokus på at give de kunder, leverandører og
medarbejdere, som har betroet deres personoplysninger til os, den bedste beskyttelse.
Vi lever derfor op til de enhver tid gældende lovkrav indenfor persondataforordningen.
Denne privatlivspolitik har til formål at beskrive rammerne for, hvordan vi lever op til disse
forpligtelser.
Denne privatlivspolitik har til formål at redegøre for:
• Behandling af dine personoplysninger
• Hvilke personoplysninger vi behandler og hvorfor
• Beskyttelse af dine personoplysninger
• Dine rettigheder
• Kontakt og klagemuligheder
Hvis I har spørgsmål til vores privatlivspolitik, er I velkomne til at kontakte os ved hjælp af
nedenstående kontaktoplysninger under afsnittet ”Kontakt og klagevejledning”.
Behandling af dine personoplysninger
Stokvis Danmark ApS behandler personoplysninger på følgende måde:
•
•
•
•

Vi registrerer kun de nødvendige personoplysninger, som personen selv oplyser, og disse
behandles udelukkende kun til de formål, som vi har oplyst. Kommer vi i besiddelse af
supplerende personoplysninger, slettes de straks.
Vi bestræber os på at dine personoplysninger altid er ajourførte og korrekte.
Vi opbevarer kun personoplysninger så længe de er relevante for den aftale eller det
samarbejde, som du har med os. Herefter sletter vi som udgangspunkt personoplysninger,
med mindre, der er en anden retlig forpligtelse, der dikterer noget andet.
Sidst men ikke mindst, opbevarer og behandler vi altid dine personoplysninger sikkert. Vi
beskytter altid dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling.

Hvilke personoplysninger registrerer vi, og hvad bruger vi dem til?
For at kunne give dig de produkter og services, du har hos os, registrerer vi for eksempel:
•
•
•
•
•

Navn
Titel/Stillingsbeskrivelse
Arbejdsmail
Arbejdstelefon
Evt. oplysninger til brug for fakturering

Da vi ikke indhenter andre personoplysninger end dem, du eller din arbejdsgiver sender til os,
fraråder vi, at I sender personoplysninger, der ikke er relevante.
Personfølsomme oplysninger
Vi indhenter eller behandler ikke personfølsomme oplysninger, som eksempelvis familiære forhold
uden et særligt og udtrykkeligt samtykke herom.
Stokvis Danmark ApS indsamler og behandler kun personoplysninger til formål der er forbundet
med at drive vores forretning. Denne privatlivspolitik har til formål at regulere de forhold hvor
Stokvis Danmark ApS behandler personoplysninger med henblik på:
•
•
•

at kunne sende kommunikation med eksisterende eller potentielle kunder, herunder for at
kunne besvare henvendelser vedrørende vores services og produkter.
at kunne levere de services og produkter, som du eller din virksomhed efterspørger.
andre administrative eller kommercielle formål, der har til hensigt at sikre konsistensen og
kvaliteten af vores ydelser, eksempelvis kundetilfredshedsundersøgelser.

Beskyttelse af dine personoplysninger
Vi har vedtaget interne regler, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine
persondata mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller
kendskab til dem.
De interne regler og de tekniske foranstaltninger bliver løbende udviklet på baggrund af en
vurdering af følsomheden af oplysningerne, og de risici der er forbundet med den pågældende
behandling.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der
behandler følsomme persondata og data, der afdækker personoplysninger.
For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.
Dine rettigheder
Databeskyttelsesforordningen tildeler dig, som den registrerede, en række rettigheder. Flere af
disse rettigheder er komplekse og vi anbefaler at du læsere mere på www.datatilsynet.dk, for at få
den bedste forståelse af dine rettigheder

Her er nogle af rettighederne:
• Retten til indsigt
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de
stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer
dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i
Danmark og i udlandet.
• Retten til berigtigelse
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.
• Retten til at blive glemt
Hvis en række betingelser er opfyldt, har du ret til at få slettet dine personoplysninger
inden vores sædvanlige slettefrist.
• Ret til indsigelse
Du har i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod visse typer af behandling, eksempelvis
direkte markedsføring.
Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af din
persondata.
• Ret til at tilbagetrække samtykke
Såfremt vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på et samtykke, har du til
enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
• Ret til at klage
Skulle du, mod forventning, være utilfreds med vores behandling af dine
personoplysninger, har du til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet.
Kontakt og klagevejledning
Ønsker du at gøre indsigelse, eller klage over vores behandling af dine personoplysninger, bør du
straks tage kontakt til:
Stokvis Danmark ApS
Gydevang 40
DK-3450 Allerød
CVR.: 54864213
Telefon: 48171211
E-mail: accounting@stokvistapes.dk
Hvis du klager til Stokvis Danmark ApS, forhindrer det dig ikke i sideløbende at klage til
Datatilsynet.

