Grandt´s Køleteknik

www.gskt.dk

Info@gskt.dk

Persondatapolitik for kunder og samarbejdspartnere i Grandt´s Køleteknik
Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning
(”GDPR” - 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge træder i kraft den 25. maj 2018. Inden
denne dato er behandlingen reguleret i den nuværende danske Persondatalov.
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DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Navn: Grandt´s Køleteknik
CVR: 30849426
Johs. Jensens vej 51
7470 Karup J
Mail: info@gskt.dk
Tlf: 7040080

Dine personoplysninger indsamles og behandles af:
Mathilde Grandt.
Tlf: 71 710 711
Palle Grandt
Tlf: 70400800

Mail: GDPR@gskt.dk
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FORMÅL - BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
a) Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.
b) Vi behandler dine personoplysninger for at vi kan give dig den bedste rådgivning og yde den bedste
service for dig, og opfylde vores samarbejdsaftale.
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KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
a) Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, CVR.nr., CHR.nr., oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomi, kontonummer mv., som vi behandler.
b) Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR.nr. og oplysninger om
straffelovsovertrædelser, kan også blive behandlet.
c) Fotodokumentation som en del af vores kvalitetssikring.
d) Vi kan også modtage oplysninger om dig og din husstand fra andre, som du har bedt om at
hjælpe dig med f.eks. et byggeri. Det kan være andre håndværkere, din bank eller forsikringsselskab.
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BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:
a) For at kunne opfylde vores samarbejdsaftale indgået med dig.
b) For at kunne overholde gældende lovgivning.
c) Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.
d) Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne til et bestemt formål.
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OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk.
Dine personoplysninger opbevares hos – en af os – valgt ekstern virksomhed, Ordrestyring.dk og Economic.dk
Personoplysningerne opbevares på Google drev – som har forpligtet sig til at overholde EU's gældende persondatalov. og i fysisk form på Johs. Jensensvej 51 7470 Karup
Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Enten låst inde, eller beskyttet af brugeradgang og
password. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.
Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. For at kunne yde en god service for dig og for at kunne opretholde kravet om logbog på køleanlæg vil vi
opbevare data uendeligt.
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KILDER

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:
a) Direkte fra dig
b) Offentlige myndigheder, fx SKAT, virk.dk, CVR-registret
c) Offentlige hjemmesider, fx krak.dk, dgs.dk
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COOKIES:

Når du anvender Grandt´s Køletekniks hjemmeside, registreres dine standardindstillinger og i visse tilfælde
din adfærd på hjemmesiden i en cookie. En cookie er en mindre tekstfil, som har til formål at huske tidligere
adfærd.
Grandt´s Køleteknik anvender således cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og for at lette din
adgang hertil. Vær opmærksom på, at ingen af vores cookies indeholder personoplysninger om hverken dig
eller andre.
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LOGSTATISTIK

For hvert besøg på www.gskt.dk opbygger Grandt´s Køleteknik logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem indsamler informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af hjemmesiden den forlades mm.
Der behandles ingen personoplysninger i forbindelse med logstatistik.
Formålet med indsamlingen af ovenstående oplysninger er hovedsageligt at skabe øget brugervenlighed, at
måle effektivitet af tjenester og at dokumentere brug af Grandt´s Køletekniks hjemmeside
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VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
a) Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx lønadministration, bogholderi, hosting af it-systemer m.v.
b) Ligeledes kan vi videregive dine oplysninger til andre leverandører og samarbejdspartnere, f.eks andre håndværkerfimaer, din bank, dit forsikringsselskab, når det er nødvendigt for at opfylde vores
samarbejdsaftale med dig.
c) Vi kan videregive dine personoplysninger til udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine
personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt

d) Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi
er forpligtede hertil.
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DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:
a) Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Dog
kan personoplysningerne tidligst slettes efter 5 år efter sidste transaktion partnerne imellem..
Dette for at overholde regnskabsloven.
b) Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen
af dine personoplysninger begrænset. Bemærk at hvis du modsætter dig behandlingen af dine
personoplysninger er vi muligvis ikke i stand til at udføre et arbejde for dig og opfylde vores
samarbejdsaftale.
c) Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af
behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Bemærk at hvis du tilbagekalder dit samtykke om behandling af dine personoplysninger er vi muligvis ikke i stand til at udføre
et arbejde for dig og opfylde vores samarbejdsaftale.
d) Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
e) Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Mathilde Grandt på følgende e-mail
GDPR@gskt.dk.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har
ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de
konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 18/06-2018

Med venlig hilsen’

Grandt´s Køleteknik
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