Offentlig persondata- og Cookiepolitik for KN-Data

1. FORMÅL
Offentlig persondatapolitik for:
KN-Data Aps
Formål med politikken er, at offentliggøre retningslinjer for hvorledes virksomheden behandler persondata
og sikre at kunder og samarbejdsparter giver samtykke til virksomhedens behandling af persondata.

2. ANVENDELSESOMRÅDE / AFGRÆNSNING
Dokumentet er til offentliggørelse på virksomhedens website og til udlevering til kunder og
samarbejdspartnere.
Hvis du ikke kan acceptere denne politik, bør du undlade at bruge virksomhedens hjemmeside og indgå i
samarbejde med virksomheden.

3. PERSONOPLYSNINGER
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men
ikke begrænset til, for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse
eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.
Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger
om dig selv.
Vi har dog brug for visse personoplysninger for at kunne samarbejde med dig og levere nyheder

Vores website indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:
•
•
•
•
•

Navigerer på hjemmesiden
Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback via e-mail
vi opbevarer ikke informationer om betalingsmidler, fx kortnumre på betalingskort,
bankkontonumre eller lignende.
Registrering af personoplysninger og personhenførbare oplysninger er nødvendige for at kunne
analysere, hvordan du bruger vores hjemmeside.
Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger om dig fra tredjemand.

Via vores hjemmeside, indsamler vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere den service,
du efterspørger.
HVEM VIDEREGIVER VI PERSONOPLYSNINGER TIL?
Personoplysninger afgivet på vores hjemmeside videregives kun til:
•
•
•

Virksomhedens interne afdelinger
Udvalgte og betroede underleverandører, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på
at levere de serviceydelser, som du har bestilt
Offentlige myndigheder i henhold lov / krav

Vi videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis
du udøver misbrug eller svindel over for virksomheden.
For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmeside, fører vi statistik over, hvordan du bruger
hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, fx til at se hvilke sider og browsere,
du bruger mest.
Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver vi ikke data om din brug af tjenesterne på vores hjemmeside.
HVOR LAGRES DINE PERSONOPLYSNINGER?
Personoplysningerne lagres på servere i primært Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en
underleverandør (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på virksomhedens
vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.
Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.
ADGANG TIL OG SLETNING AF OPLYSNINGER
Du kan altid få ændret eller slettet de oplysninger vi har indsamlet om dig.
Hvis du ønsker at modtage en kopi eller ønsker dine oplysninger slettet, skal du skrive til os på: DPO@KNData.DK

COOKIES
KN-Data Aps anvender ikke cookies

VIRKSOMHEDENS ANVENDELSE AF COOKIES
KN-Data Aps anvender ikke cookies

KONTAKT, ÆNDRING OG OPDATERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Virksomheden forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik, eller til hvordan vi bruger dine
personoplysninger, kan du kontakte os på adressen DPO@KN-Data.dk
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