GDPR Oplysning 2

OPLYSNING OM INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Clean-Vent ApS indsamler og opbevarer data om vores kunder og leverandører, for at kunne
håndtere kontraktmæssige forhold.
Dette dokument omhandler hvilke oplysninger vi opbevarer og behandler, hvorledes dine
personoplysninger opbevares og beskyttes og vores praksis for overførsel og destruktion.
INDSAMLEDE PERSONOPLYSNINGER
Er De kunde hos Clean-Vent, har vi indsamlet eller De har afgivet følgende oplysninger:
Ikke personoplysninger

Virksomhedens:

Navn
Adresse
Telefonnummer
Hjemmeside
Faktureringsadresse eller mail
Opgavens PO nummer (eller andet ID-nummer)
Anlæg-, bygnings- og rumnumre

Personoplysninger

Kontaktpersonens:

Navn
Direkte telefonnummer (fastnet eller mobil)
E-mail
Titel
Lokalitet (bygningsnr og rumnr)

Er De leverandør til Clean-Vent, har vi indsamlet eller De har afgivet følgende oplysninger:
Ikke personoplysninger

Virksomhedens

Navn
Adresse
Telefonnummer
Hjemmeside
Clean-vents vurdering af virksomhedens kvalitet,
leveringsdygtighed, viden om produkter,
dokumentation og priser (kvalitetssikring)

Personoplysninger

Kontaktpersonens

Navn
Direkte telefonnummer (fastnet og/eller mobil)
E-mail
Titel

Personoplysninger opbevaret af Clean-Vent kan forefindes som: Database over kunder eller
leverandører, som kontakt i vores mobiltelefoner samt i sags-/projektmateriale hvor f.eks. navn,
telefonnummer og mail kan fremgå af tilbud, kontrakter, sagskorrespondance, dokumentation,
mødereferater og lignende.
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Clean-Vent indsamler og opbevarer kun personoplysninger som en del af tilbud, kontrakter og
projektudførelse.
Vi bruger ikke personoplysninger til markedsundersøgelser, udsendelse af ikke efterspurgte tilbud,
nyhedsbreve etc.
HJEMMEL
Samtlige opbevarede persondata har hjemmel i henholdsvis Retslige Forpligtigelser, f.eks.
bogføringsbilag, eller i Kontraktmæssige Forpligtigelser, som f.eks. indgåelse af handelskontrakt.
ANSVAR
I den periode hvor Clean-Vent opbevarer Deres personoplysninger, er vi Dataansvarlig i henhold til
gældende lovgivning om databeskyttelse og persondata.
OPBEVARING OG DESTRUKTION
Deres personoplysninger opbevares i vores database og mobiltelefoner i det tidsrum, hvor De er
fungerende kontaktperson mellem Deres virksomhed og Clean-Vent.
Skifter De jobfunktion intern i Deres virksomhed og stopper som kontaktperson mellem Deres
virksomhed og Clean-Vent, sletter vi Deres personoplysninger fra vores database og mobiltelefoner,
straks vi informerer af Dem eller anden kilde.
Skifter De job til anden virksomhed sletter vi Deres personoplysninger fra vores database og
mobiltelefoner, straks vi informerer af Dem eller anden kilde.
Træffer De henvendelse til os med ønske om at få Deres personoplysninger slettet af vores database
og mobiltelefoner, efterkommer vi Deres ønske; men vær opmærksom på, at dette forhindrer
fremtidig kommunikation.
Elektroniske personoplysninger opbevares på beskyttet netværks-server.
Bogføringsbilag indeholdende personoplysninger på papir, opbevares i aflåst skab hvor kun CleanVent’s direktør og økonomiafdeling har adgang.
OVERFØRSEL
I forbindelse med projekter på Deres virksomhed, hvor Clean-Vent har underentreprenører til at
udføre dele af arbejdet, kan det være nødvendigt at overføre Deres navn, telefonnummer, e-mail
samt bygnings- og rumnummer, for at kunne afgive kontaktperson til vagten i porten eller for at
kunne skabe kontakt til Dem vedrørende projektet.
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Ingen af Deres personoplysninger videregives til andre end de ovenfor nævnte og overføres ikke til
lande uden for EU.
RET TIL INDSIGT
De har, jf. artikel 15, stk. 1 ret til indsigt i de personoplysninger Clean-Vent opbevarer om Dem.
Ønsker De indsigt i de opbevarede personoplysninger, kan De kontakte Clean-Vent’s direktør på email air@clean-vent.dk og få en oversigt over Deres personoplysninger i vores varetægt, inden for
tidsfristen af Indsigtsretten.
KLAGE
De kan klage til Datatilsynet over Clean-Vent’s procedure for opbevaring, beskyttelse eller
behandling af personoplysninger, ved at kontakte datatilsynet på følgende link:
https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet

REVISION
Dette dokument vil løbende blive revideret.
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