PRIVATLIVSPOLITIK

Det er vigtigt for FloodFrame A/S (”FloodFrame”), at du føler dig tryg ved at overlade persondata
til os. Det er derfor også vigtigt, at du er oplyst om, hvilke oplysninger FloodFrame indhenter, samt
hvad FloodFrame har ret til at gøre med dine oplysninger. FloodFrame har derfor udarbejdet
nedenstående privatlivspolitik.
DATAANSVARLIG
FloodFrame er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi indsamler om dig.
Du er velkommen til at kontakte os her:
FloodFrame A/S
Susanne T Nielsen
Moseranden 2
2970 Hørsholm
CVR-nr. 39143119
E-mail: info@floodframe.com
FORMÅL
I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen behandler vi kun dine personoplysninger til bestemte
formål, når vi har en lovlig grund til det.

FloodFrame’s formål med at indhente oplysninger er, at
•

kunne identificere dig som samarbejdspartner (kunde, leverandør, etc.)

•

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at

•

beskytte FloodFrame’s rettigheder.

¨

¨

JURIDISK GRUNDLAG
Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er mindst ét af følgende:
•

dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

•

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om opfyldelse af en kontrakt, som du er part i,

•

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om overholdelse af en retlig forpligtelse, som
påhviler FloodFrame.

•

databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, hvis indhentning og behandling af følsomme
oplysninger, herunder CPR-nummer er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares.

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, er det naturligvis frivilligt, om
du vil give dette samtykke, og du kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at give os besked herom. Hvis
du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Rent praktisk kan du trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage ved at skrive
en e-mail herom til info@floodframe.com.
TYPER AF PERSONOPLYSNINGER DER INDHENTES OG BEHANDLES
FloodFrame indhenter og behandler
•

personlige oplysninger (fx navn, e-mailadresse, telefonnummer), som du indtaster i FlodFrame’s
kontaktformular via vores hjemmeside,

•

personlige oplysninger, som du sender til os pr. e-mail (fx navn, e-mailadresse, fysisk adresse, Cprnr., telefonnummer) eller på anden vis,

•

personlige oplysninger, som fremgår af tilbud, kontrakter, mv. (typisk navn, e-mailadresse og fysisk
adresse), samt

•

anonyme oplysninger omkring brugen af FloodFrame’s hjemmeside (fx din IP-adresse).

FloodFrame indhenter ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk
overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data, helbredsoplysninger eller
oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.
Hvis FloodFrame bliver opmærksom på, at indhentede oplysninger er fejlagtige eller misvisende, vil FloodFrame
slette eller berigtige de pågældende oplysninger.
OPBEVARING
FloodFrame sørger for fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle
personoplysninger, som FloodFrame indhenter og behandler.
FloodFrame opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at varetage det formål, der
begrunder behandlingen.
Når vi skal vurdere, hvor lang tid det er nødvendigt at opbevare dine personoplysninger, lægger vi vægt på (a)
at sikre efterlevelse af dokumentationskrav i lovgivningen, fx bogføringsloven, samt (b) vores mulighed for at
dokumentere vores aftaleforhold efterfølgende.
VIDEREGIVELSE
På grundlag af databehandleraftaler videregiver vi dine personoplysninger til vores databehandlere, fx vores
IT-rådgivningsfirma, som bistår os med den nødvendige drift af vores firma, og Microsoft One som drifter
vores e-mail services.
Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger med henblik på kommerciel udnyttelse,
markedsføring eller lignende.
OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE (LANDE UDEN FOR EU/EØS)
Som nævnt ovenfor videregiver vi dine oplysninger til vores databehandlere.
Vores databehandlere hører for nogles vedkommende hjemme i USA, mens resten er hjemmehørende i lande
inden for EU/EØS).
For så vidt angår FloodFrame’s amerikansk baserede databehandlere, er disse omfattet af EU-U.S. Privacy
Shield, og videregivelsen af dine oplysninger sker derfor på baggrund af de sikkerhedsmæssige garantier, som
denne ordning medfører.

DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til FloodFrame’s behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

•

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger.

•

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

•

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige, generelle sletning indtræffer.

•

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis
du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser.

•

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger.
•

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger
fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.
KLAGER

Udover muligheden for at klage direkte til FloodFrame via ovenstående
e-mailadresse, er du også berettiget til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5

