DATABESKYTTELSESPOLITIK

Generelt
Arkitekthuset Vodskov A/S er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders,
leverandøres og samarbejdspartneres personoplysninger. Denne databeskyttelsespolitik vedrører den behandling af
personoplysninger, der sker, når vi indsamler oplysninger om dig.
Databeskyttelsespolitikken forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvorfor de indsamles, hvordan de
indsamles, samt hvordan oplysningerne behandles. Databeskyttelsespolitikken forklarer også dine rettigheder i forhold
til dine personoplysninger, og hvordan du kan udøve disse rettigheder.

Dataansvarlig
Arkitekthuset Vodskov A/S
CVR nr. 2791 8808
Granlunden 6, 1. sal
9310 Vodskov
+45 9829 4266
Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte os på ark@arkitekthusetvodskov.dk

Behandling af persondata
Hvilke og hvordan
Vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med opfyldelse af den aftale, vi har indgået med dig. De data
vi indsamler, er de almindelige personoplysninger vi modtager fra dig (eller 3. part som rekvirent) såsom navn, tlf. nr.,
adresse, e-mail mv. Vi indsamler alene data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til den indgåede aftale.
Da vores arbejde er afhængig af, at dine data til enhver tid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om
relevante ændringer i dine persondata.
Formål
Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker for, at vi kan opfylde aftalen med dig, herunder:
−

Levere de aftalte ydelser og produkter.

−

Kvalitetsstyre og -kontrollere.

−

Fakturere.

−

Kontraktstyring samt modtagne varer/ydelser fra leverandører og samarbejdspartnere.

Sikkerhed
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige
oplysninger på computere med meget begrænset adgang. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger
mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Sletning
Dine persondata slettes når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, dog således at anden lovgivning,
der foreskriver opbevaring i bestemte tidsperioder overholdes.
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Retsgrundlag
De personoplysninger, som vi behandler om dig, behandles med henblik på at kunne levere de ønskede
ydelser/produkter til dig og derved opfylde vores kontrakt med dig. Indsamlingen og behandlingen af sådanne
personoplysninger sker således på grundlag af art. 6(1)(b) i databeskyttelsesforordningen. Det følger heraf, at
indsamling og behandling af persondata kan ske, såfremt det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt
som den registrerede er part i.
Hvis den registrerede ikke er part i kontrakten, er vores grundlag for at behandle oplysningerne et sagligt hensyn i at
kunne opfylde kontrakten med leverandøren eller samarbejdspartneren.
Videregivelse
I visse situationer er det nødvendigt for os at videregive dine persondata. Vi videregiver alene persondata, når vi har
et behandlingsgrundlag herfor.
Behandlingsgrundlag kan være videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnere, underleverandører og
offentlige myndigheder (eks. kommunen) for indhentelse af nødvendige tilladelser/ansøgninger i relation til opfyldelse
af den aftale/kontrakt vi har indgået med dig.
Vi videregiver/overfører ikke personoplysninger til tredjelande.

Dine rettigheder
Ret til adgang til dine persondata
Du har til 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 endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.
Ret til berigtigelse eller sletning
Hvis du mener at de persondata, vi behandler om dig er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du
skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtigheden eller fejlen består.
Hvis du mener, at dine data ikke er nødvendige i forhold til formålet, kan du bede om at få dem slettet.
Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører
vores behandling af dine persondata.
Ret til at flytte dine persondata
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os. Hvis du anvender denne ret, vil du modtage
dine persondata i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til ark@arkitekthusetvodskov.dk
Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores behandling,
undersøger vi, om det er muligt, og giver dig meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi
har modtaget din henvendelse herom.

Ændringer i denne databeskyttelsespolitik
Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne
databeskyttelsespolitik.
Databeskyttelsespolitikken er udarbejdet den 25. maj 2018.
Regler
Databeskyttelsespolitikken er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som har virkning i Danmark fra 25.
maj 2018.
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