PRIVATLIVSPOLITIK

I forbindelse med, at Valmi Group Aps, CVR-nr. 39645882 (”Virksomheden”), behandler
personoplysninger om dig, oplyses nærværende persondatapolitik (”Privacy Notice”) med
orientering om hvilke persondata Virksomheden behandler om dig, samt hvilke rettigheder du har i
denne henseende (”Privatlivspolitikken”).
Privatlivspolitikken, der er i overensstemmelse med EU’s lovgivning omkring persondatabeskyttelse
(GPDR), (”Persondatabeskyttelsesforordningen”), er beskrevet nærmere i det følgende:
1.

Dataansvarlige:
Valmi Group Aps
CVR-nr. 39645882
Adresse: Overgaden Oven Vandet 8
Postnr. og by 1415 KBH K
Mail: info@valmi.dk
www.valmi.dk
(”Virksomheden” eller ”Dataansvarlige”)

Virksomheden er dataansvarlig, og det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine
personoplysninger, herunder at disse bliver behandlet i overensstemmelse med EU’s lovgivning om
persondatabeskyttelse.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til Privatlivspolitikken, kan du altid rette henvendelse til
Virksomheden på ovenstående kontaktoplysninger.

2.

Oplysninger
Virksomheden opbevarer og behandler følgende personoplysninger (”Oplysningerne”) om
dig:
a)

De data du har oplyst og fremsendt til Valmi Group Aps

Vores opsamling og behandling af disse personoplysninger kræver samtykke.
3.

Formål med behandling af persondata
Vi behandler og opbevarer kun Oplysningerne med henblik på følgende formål:
a)

4.

Samarbejde mellem Valmi Group og leverandører

Databehandlere:

Virksomheden anvender pt. ingen databehandlere.
I det omfang Virksomheden anvender databehandlere, vil dette ske under iagttagelse af en
databehandleraftale, der opfylder gældende krav.

5.

Videregivelse:
Personoplysningerne kan videregives til:
a)

Virksomhedens koncernforbundne selskaber, pt.:
-

b)

Samarbejdspartnere:
-

c)
d)
e)

6.

ingen

Kønig advokater, CVR: 26438632
Beierholm Revision, CVR: 32895468

[It-virksomheder]
Virksomhedens revisor- og bankforbindelse(r).
Offentlige myndigheder.

Rettigheder
Dine rettigheder i henhold til Persondatabeskyttelsesforordningen er følgende:

7.

a)

Du har ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af
oplysninger om dig selv til brug for persondatabehandling.

b)

Du har ret til at få adgang til den persondata, der er behandlet om dig selv.

c)

Du har ret til at gøre indsigelse over Virksomhedens elektroniske
persondatabehandling, hvis du mener, at der er sket behandling af persondata i strid
med gældende EU-lovgivning om persondata.

d)

Du har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er
urigtige eller vildledende.

Sletning af oplysninger:
Persondata og oplysninger, som er indhentet i forbindelse med samarbejde med Valmi
Group Aps, bliver i førstkommende slettet efter en periode på 1 år efter samarbejds- eller
kundeforholdets afslutning.

8.

Klageadgang
Klage over behandling af Personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk.
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