Persondatapolitik
JME VVS er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i
overensstemmelse med lovgivningen.
Vores kontaktoplysninger er:
JME VVS ApS
Longsvej 1
5300 Kerteminde
Cvr-nr. 37609897
Tlf.nr.: 65 32 23 11
Email: administration@jme-vvs.dk
Henvendelser vedrørende persondata bedes rettet til ovenstående mailadresse.
Vi behandler følgende persondata om dig som registreret kunde hos os:
Persondata:
-

Navn
Adresse
Telefonnummer
Evt. mailadresse

Anvendelse af persondata:
Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er, at kunne opfylde vores aftale
med dig om levering af produkter og serviceydelser.
Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af den
aftale, vi har indgået.
Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares hos en af vore eksterne samarbejdspartner Free Soft A/S,
der således er ”Databehandler”.
Oplysningerne lagres på servere indenfor EU, og dine personlige oplysninger vil således altid
være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos os i
en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører.
Sikkerhed
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 mod lovgivningen.
Deling
Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre leverandører og samarbejdspartnere, f.eks.
andre håndværkere, et forsikringsselskab eller rådgiver, når det er nødvendigt for at vi kan
opfylde vores aftale med dig.

Sletning
Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde den aftale vi
har indgået eller til opfyldelse af et lovkrav.
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret på dig, hvis vi ikke fortsat har
en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du
ikke kræve, at din personoplysninger slettes.
Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre vore retningslinjer for behandling af
personoplysninger. Retningslinjerne evalueres og om nødvendigt revideret en gang årligt.
Såfremt der er ændret i retningslinjerne opdateres datoen for ”sidst opdateret”.
Dine rettigheder
Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har indsamlet og
som vi opbevarer og behandler om dig.
Ønsker du at få dette oplyst, så kontakt os på mailadresse eller telefonnummer.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine
personoplysninger.
Ønsker du at klage over behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet:
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Email: dt@datatilsynes.dk
Senest revideret marts 2020.

