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Privatlivspolitik
Denne privatlivspolitik gælder for behandling af personoplysninger af VIAVAC vacuum lifting B.V. (Det hollandske handelskammer
30130509).
Anvendelse
VIAVAC ønsker at yde den bedst mulige service til de besøgende på vores hjemmeside, såvel som alle nuværende og potentielle
kunder. Vi ønsker også at få et indblik i resultaterne af vores forretningsudvikling. Derfor behandler VIAVAC personoplysninger
fra følgende personer:
•
•
•
•
•

Kunder med hvem, der er opnået enighed
Besøgende, der anmoder om et tilbud via tilbudsformularerne på vores hjemmeside
Besøgende, der ønsker oplysninger via kontaktformularen
Besøgende, der registrerer sig for at modtage vores nyhedsbrev
Besøgende på vores hjemmeside.

Hvorfor behandler VIAVAC personoplysninger?
VIAVAC anvender personoplysninger til at kunne levere den information eller tjeneste, du anmoder om.
For eksempel til at sende dig et passende tilbud eller en personlig mail, som vi mener er relevant for dig.
Formål til behandling af personoplysninger:
•
at gennemføre en indgået kontrakt, herunder fakturering
•
at overholde lovmæssige forpligtelser, såsom administration og forpligtelse om opbevaring for skattemyndighederne
•	at kontakte dig via telefon som svar på, at du har udfyldt en tilbuds- eller kontaktformular, hvis anmodningen/forespørgslen
kræver mere forklaring eller information
•
at kunne kommunikere med dig gennem forskellige kanaler for service eller markedsføringsformål
•
at gøre vores kommunikation med dig relevant ved at tilpasse indholdet til dine interesser/klikadfærd
•
at kunne fortsætte ansøgningsproceduren, efter at du har ansøgt om en af vores ledige stillinger
•
at forbedre vores hjemmeside og kommunikationstjeneste.
Hvilke personoplysninger behandles af VIAVAC?
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. En cookie er en tekstfil, der sendes af vores server til din browser.
Den gør det muligt for vores server at genkende dig, når du vender tilbage til vores hjemmeside på et senere tidspunkt.
Vi behandler følgende oplysninger fra besøgende på hjemmesiden eller personer, der foretager en anmodning eller registrering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navn
Virksomhed
Sted
Køn
E-mailadresse
Telefonnummer
Opt-in til e-mailkommunikation
Kontakthistorik
Browservaner
Åbnings- og klikadfærd i e-mailkommunikation
IP-adresse, cookie-ID, sociale medier-ID
Motiveret ansøgning og curriculum vitae ved en jobansøgning
Offentlige oplysninger indhentet via internet og profiler på sociale medier.

Derudover behandler vi også betalings- og faktureringsoplysninger fra kunder og oplysninger vedrørende køb af vores tjenester.
Principper for behandling af personoplysninger
Et vigtigt princip er, at vi ikke behandler flere oplysninger end nødvendigt for ovennævnte formål.
Vi videregiver aldrig dine oplysninger til tredjeparter, medmindre vi har en juridisk forpligtelse hertil, eller hvis dette er nødvendigt
for at gennemføre den aftale, vi har med dig.
Personoplysninger kan behandles både i EU (Den Europæiske Union) og andre steder. Behandling uden for EU vil kun finde sted,
hvis der er truffet passende foranstaltninger for at sikre, at proceduren følger den europæiske General Data Protection
Regulation (GDPR).
Opbevaringsperiode
VIAVAC bevarer dine data, så længe dette er nødvendigt for at overholde det formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet,
eller indtil du informerer os om, at du ønsker at få oplysninger slettet. Hvis du har ansøgt om et job hos os, gemmer vi din
motiverede ansøgning og CV i op til 4 uger efter afslutningen af ansøgningsproceduren. Derefter slettes begge dokumenter,
medmindre du har givet tilladelse til, at vi bevarer dem i længere tid (højst 1 år).

WWW.VIAVAC.DK

Privatlivspolitik
Sikkerhed
VIAVAC har truffet passende foranstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger mod tab og ulovlig brug.
Vi har etableret en sikkerhedspolitik og foranstaltninger, der regelmæssigt overvåges og opdateres.
Adgang til, ændring af og sletning af oplysninger
Hvis du vil vide, hvilke oplysninger VIAVAC har om dig, og til hvilke formål de behandles, eller hvis du vil ændre dine personoplysninger
eller slette dem, kan du anmode om adgang til, ændring af eller sletning af dine personoplysninger. Du har også mulighed for at gøre
indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan anmode om dette ved at sende en e-mail til privacy@viavac.com.
Vi vil slette dine oplysninger inden for 4 uger efter modtagelse af din anmodning.
Ændringer
VIAVAC forbeholder sig ret til at ændre sin privatlivspolitik. Ændringer implementeres på denne side.
Klager kan indsendes til Datatilsynet
Kontakt os venligst, hvis du mener, at vi ikke handler i overensstemmelse med lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger.
Derudover har du ret til at indsende en klage til Datatilsynet.
Kontaktoplysninger
VIAVAC Danmark A/S
Høgemosevej 29
8380 Trige
T: +45 24 46 46 18
privacy@viavac.com
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