Information om behandling af
personoplysninger
Backer BHV AB, org. nr. 556053-0569 (”Backer”) behandler dine oplysninger i forbindelse
med tjenester, som Backer varetager for dig. Da vi værner om dit privatliv, vil vi gerne informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger.
Backer er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte os
via dette link til vores kontaktformular.

PERSONOPLYSNINGSBEHANDLINGER
KONTAKTPERSONER HOS KUNDER, LEVERANDØRER & TREDJE
PARTER

FORMÅL OG LOVGRUNDLAG
Vi behandler dine oplysninger for at kunne tage kontakt
og korrespondere med dig i
vores arbejde som kontaktperson hos et selskab. Det
retsmæssige grundlag for
behandlingen er vores berettigede interesse, der består
i at skabe effektive samarbejdsrammer i forretningssammenhænge.

BEHANDLINGER
•
•
•
•
•

Gemme
Registrere
Læse
Slette
Opdatere

KATEGORIER AF OPLYSNINGER
•
•
•
•
•

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail
Titel

HVOR LÆNGE GEMMER VI DINE OPLYSNINGER?
Vi gemmer dine oplysninger, sålænge det aktuelle forretningsforhold eksisterer. Et aktuelt forretningsforhold forudsætter, at der har fundet en aktiv korrespondance sted mellem parterne eller en aktuel transaktion, som eksempelvis betaling, inden for et år fra
den seneste aktivitet.
HVEM HAR ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER?
Vi udleverer dine personoplysninger til it-leverandører.

Dine rettigheder
Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til hver en tid ret til at tilbagekalde dit
samtykke. En sådan tilbagekaldelse påvirker imidlertid ikke lovligheden af behandlingen på
basis af samtykket, inden det blev tilbagekaldt. I henhold til databeskyttelsesloven har du
ret til at anmode om at få udleveret informationer om hvilke af dine personoplysninger, der
behandles, og forlange rettelse af dine personoplysninger.
Du har også ret til at gøre indsigelse mod og anmode om begrænsning af behandling, der vedrører dine personoplysninger samt ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at indgive klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed (Datatilsynet).
Du har under visse forudsætninger ret til at få udleveret de personoplysninger, som vedrører
dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

