Politik for ekstern privatlivsbeskyttelse JB Metalindustri A/S
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter
kontakter du os?
os?
JB Metalindustri A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om
dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
JB Metalindustri A/S
Svalehøjvej 17
3650 Ølstykke
CVR-nr.: 17588397
Telefon: +45 7022 7404
Mail: jb@jbmetal.dk
www.jbmetal.dk

2. Formålene
Formålene med og retsgrundlaget
retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
•

For at kunne gennemføre den nødvendige behandling af kunder og leverandørers
samarbejdsforhold hos JB Metalindustri A/S

Vi baserer vores behandling af dine personoplysninger på følgende retsgrundlag:
•

Vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende love om
databeskyttelse og datasikkerhed, herunder Europa parlamentets og Rådets forordning (EU)
2016/679 art. 6, stk 1, libra b, for opfyldelse af kontrakt.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
•

Vi indsamler kun almindelige personoplysninger på vore kunder og leverandørers kontaktpersoner
som: Navne, adresser, telefonnumre og email adresser.

4. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi indsamler oplysningerne i forbindelse med driften af vores virksomhed, når du har givet samtykke til
disse oplysninger (Du samtykker automatisk f.eks. ved registrering, kontakt henvendelse, undersøgelser) og
når vi har ret til at behandle eller bruge sådanne data i kraft af tilladelse fra dig eller på grundlag af en
lovbestemmelse.
Som hovedregel bruger vi kun sådanne data til det formål, som du forkyndte dataene til os, f.eks. til at
besvare dine henvendelser eller behandle dine ordrer/leverancer.

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et samarbejdsforhold med din virksomhed.
Vi videregiver ikke dine oplysninger, medmindre dette er nødvendigt i forbindelse med behandlingen af
kunder og leverandørers funktion i samarbejdet med JB Metalindustri A/S.

6. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
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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 tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du 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. Hvis
indsigelsen er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

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.

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

