Hedebyg

Hedehusene 25/05/2018

Persondata- og fortrolighedspolitik hos Hedebyg:
Hedebyg har adresse på:
Hedetoften 17, 2. tv. 2640 Hedehusene, Danmark
CVR nr.: 33 57 01 63
TLF: 50 93 63 30
Hjemmeside: www.hedebyg.dk
E- mail: hedebyg@hedebyg.dk

Hedebyg er dataansvarlig for alle personoplysninger der bliver registeret i virksomhedens digitale
og ikke-digitale systemer. Det er vigtigt for os, at vores kunder, lejere, leverandøre, og partner er
trygge ved, hvordan vi opbevarer og anvender persondata. Derfor har vi en gennemsigtig politik
om, hvordan Hedebyg behandler de oplysninger vores kunder, lejere, leverandøre, og partner
giver os, på en ansvarlig måde under hensyntagen til privatliv og i overensstemmelse med
gældende lovgivning.

•

Definitioner der bliver brugt i følgende:

-

Lejer, er en fysisk person som er ansat i en anden virksomhed eller organisation, eller en
privat person, der har lejet vores erhvervs ejendom på Nørre Voldgade 54, st., tv., 1358
København K.
Kunden, er en fysisk person som er ansat i en anden virksomhed eller organisation, eller en
privat person, der har købt vores services eller har anmodet om et tilbud, der kan henføres
til vores, eller har sendt en klage over en af vores services.
Leverandøren, henviser til en fysisk person som er ansat i en anden virksomhed eller
organisation eller er en privat person, der leverer produkter eller service til Hedebyg.
Samarbejdspartner, henviser til en fysisk person som er ansat i en anden virksomhed eller
organisation eller er en privat person, der samarbejder med os i samme projekter.
Personlige data, henviser til oplysninger, der direkte eller indirekte kan bruges til at
identificere en levende fysisk person: For eksempel, for- og efternavn, telefonnummer,
E-mailadresse og køn.
Databehandling henviser til en hver form for håndtering af personoplysninger. Det kan for
eksempel være indsamling, samkøring, videregivelse, opbevaring, ændring og sletning af
persondata i både digitale og ikke-digitale former.
Databehandler, henviser til en anden virksomhed eller privat person som behandler
persondata på vegne af Hedebyg.
Websteder, henviser til hjemmesiden og applikationer, og alle form for sociale medier

-

-

-

-

-

Medarbejderen, er en fysisk person som arbejder for Hedebyg som ansat, timeløn eller
vikar.

•

Ændringer i Persondata- og Fortrolighedspolitik:
Vi kan til enhver tid ændre indholdet af denne Persondata- og Fortrolighedspolitik og
opdatere det i overensstemmelse med nye persondatalove og regler. Den seneste version
er angivet med den dato og findes på første side i denne fortrolighedspolitik. Alle
opdateringer og ændringer træder i kraft fra dagsdato. Vi sende denne politik til en hver
kunde, lejer, leverandøre eller samarbejdspartner der beder om det.

•

Vores kopier af denne Persondata- og Fortrolighedspolitik - gemt elektronisk eller på anden
måde - er de rigtige, fuldstændige, gyldige, autentiske og eksigible kopier af den version af
politikken, der var gældende på den dato, hvor vi erhvervede den fysiske persons
personlige data.
Anvendelsesområde
Denne Persondata- og Fortrolighedspolitik har forrang og vedrører - og respekterer - alle
oplysninger, som vi indsamlede eller indsamler om / fra fysiske personer. Alle de
oplysninger bruges kun til det formål som oplysningerne er indsamlet / indsamles for og
IKKE andet. Hvis oplysninger bruges til andre formål, som Hedebyg ikke har hjemmel til,
skal der afhentes et nyt samtykke.

•
-

Vi kan kontaktes:
Hedebyg er den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af de fysiske personers
dataoplysninger som vi har indsamlet eller indsamler, i overensstemmelse med gældende
lovgivning om databeskyttelse. Hvis man har spørgsmål, bemærkninger og / eller klager
vedrørende behandlingen af personlige data eller vedrørende spørgsmål vedrørende
denne Persondata- og Fortrolighedspolitik, eller hvis man vil opdatere, slette eller ændre
sine personlige data, kan man kontakte os på:
hedebyg@hedebyg.dk eller på telefon 23 34 13 82

•

Den type af de dataoplysninger som vi behandler i Hedebyg:
1- Persondata fra kunderne og lejere:
-Anvendelse af almindelige persondata fra kunderne:
Alle personlige data, som vi behandler, bliver givet frivilligt til os.
Når kunden vil købe vores produkter services, skal kunden kontakte os, sender os en email, ringe til os eller kommunikere med os på en anden vis. Kunden giver os oplysninger,
der indeholder personlige data, som vi indsamler.

Afhængigt af hvor, på hvilke måde og for hvilket formål kunden giver os disse oplysninger,
indeholder den: navn, adresse, generel information vedrørende organisationen og
stillingen, telefonnummer, samt oplysningerne om byggeprojektet.
Ved at give disse oplysninger til os, accepterer kunden at lade os indsamle, bruge og
gemme disse oplysninger til det pågældende formål. Når en kunde erhverver sig vores
services, vil de almindelige persondata blive registreret hos Hedebyg.
Det gælder også når en lejer kontakter os og vil leje vore lejemål på Nørre Voldgade 54, st.,
tv., 1358 København K.
Alle kan og må videresende vores E- mail adresse og hjemmeside adresse og indholdet til
andre personer gennem et link, eller dele denne via en e-mail. Det har kunden selv
ansvaret for denne handling.
Hedebyg indsamler cookies på hjemmesiden.
•
•
•

-

Hedebyg behandler legitimt de ovennævnte persondata, efter et af følgende kriterier:
Samtykke, som kunden har angivet f.eks. ved en accept af vores tilbud, sende os en e-mail
og beder om et tilbud eller ringe til os.
Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde aftaler, levere services, som kunden
har anmodet om.
Nogle persondata er Hedebyg retsligt forpligtet til at gemme i henhold til skatteregler,
samt andre regler gældende for håndværkfirmaer.
Slettepolitik for kundernes dataoplysninger:
Når kundens persondata bliver registeret hos Hedebyg, bliver det slettet når det ikke
længere er nødvendigt, formålstjenligt eller vi er retsligt forpligtet til at gemme
persondata.
2- Persondata fra medarbejdere:
Hedebyg har ingen ansatte.
3- Persondata fra samarbejdes partner:
Hedebyg har lige for øjeblikket ingen samarbejdes partner.
4- Personoplysninger fra leverandører:
Alle personlige data, som vi behandler, bliver givet frivilligt til os.
Når vi køber et produkt eller service hos en leverandør, kontakter vi en af
leverandørens medarbejdere, sender en e-mail til dem, ringer til dem, eller
kommunikerer med dem på en anden vis. Leverandøren giver os oplysninger, der
indeholder personlige data, som vi indsamler.
Ofte udleverer leverandøren persondata såsom navn, adresse, generel information
vedrørende organisation og stilling, betalingsoplysninger, telefonnummer og
oplysninger vedrørende leverandøren interesser i erhvervslivet. Ved at give disse
oplysninger til os, accepterer leverandøren at lade os indsamle, bruge og gemme

disse oplysninger til det pågældende formål. Når en leverandør først sælger os en af
deres produkter, eller serviceydelser, vil de almindelige persondata komme til at står
i vores firma.
Den legitime grunde til at vi samler disse oplysninger er at vi kan kontakte
leverandøren når behovet opstår, samt vi kan dokumentere over for myndighederne
fra hvilke leverandør, vi har købt bestemte varer.
Slettepolitik: Vi sikkerhedsmakulerer alle fysiske købsfaktura efter 5 år.
Vi beholder disse oplysninger så længe det er nødvendigt eller formålstjenligt.
•

Datasikkerhed:
Vores hjemmesid udbyder og mail udbyder har fælles ansvarlighed om vores data. Vi
bruger Danaweb og DK host master og Outlook.
Alle vores fysiske regnskabsdokumenter, makuleres efter 5 år, hvis der ikke længere er
nødvendigt, formålstjenligt eller vi er retsligt forpligtet til at gemme persondata.

•

Databeskyttelsesrådgiver:
Hedebyg har ikke valgt at udpege en databeskyttelsesrådgiver.

•
-

Persondataindbrud:
Ved opdagelse af et indbrud på vores persondata, skal det meget straks og inden 72 timer
meddeles til Datatilsynet via Virk.dk. Der ligger en blanket som skal udfyldes.
Men inden anmeldelsen, skal Hedebyg vurdere, hvilke data det drejer sig om, og om
bruddet indebærer en sandsynlig risiko for fysiske personers rettigheder. Hvis
databruddet med sikkerhed ikke udgør en risiko for de registrerede, så har Hedebyg
heller ikke pligt til at anmelde det til Datatilsynet, men hændelsen skal registreres..
De registrerede hændelser opbevares i 5 år og slettes derefter.
Udover dette har Hedebyg pligt til at underrette de registrerede i tilfælde af brud på
persondatasikkerheden, der medfører høj risiko for de registrerede.

-

