PERSONDATAPOLITIK

Persondatapolitik for Dahmlos Security [OFF]
Gyldig fra d. 01-12-2017

Indhold
1

INDLEDNING ............................................................................................................................................. 2
1.1

2

DATAANSVAR ........................................................................................................................................... 3
2.1
2.2

3

VI ANVENDER DENNE TYPE DATA OM DIG .......................................................................................................... 4
VI INDSAMLER OG OPBEVARER DINE PERSONDATA TIL BESTEMTE FORMÅL ................................................................ 4
VI BEHANDLER KUN NØDVENDIGE PERSONDATA ................................................................................................. 5
VI KONTROLLERER OG OPDATERER DINE PERSONDATA.......................................................................................... 5
VI SLETTER DINE PERSONDATA, NÅR DE IKKE LÆNGERE ER NØDVENDIGE................................................................... 5
VI INDHENTER DIT SAMTYKKE, INDEN VI BEHANDLER DINE PERSONDATA .................................................................. 5

COOKIES ................................................................................................................................................... 7
4.1
4.2
4.3

5

VI SIKRER FAIR OG TRANSPARENT DATABEHANDLING ........................................................................................... 3
KONTAKTOPLYSNINGER ................................................................................................................................. 3

BEHANDLING AF PERSONDATA................................................................................................................. 4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4

FORMÅLET MED PERSONDATAPOLITIKKEN ......................................................................................................... 2

VI ANVENDER COOKIES .................................................................................................................................. 7
SÅ LANG TID OPBEVARES COOKIES.................................................................................................................... 7
SÅDAN UNDGÅR DU COOKIES? ........................................................................................................................ 7

RAMMERNE FOR POLITIKKEN ................................................................................................................... 8
5.1
5.2
5.3

LOVGIVNINGSKRAV ....................................................................................................................................... 8
SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER ......................................................................................... 8
ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIK .................................................................................................................. 9

1

Persondatapolitik for Dahmlos Security [OFF]

1 Indledning
1.1 Formålet med persondatapolitikken
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller
dig, hvordan Dahmlos Security (i det følgende benævnt "Dahmlos") behandler dine data.
For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.
I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle
følsomme persondata, biometriske oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold om dig,
gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse.
Konsekvensanalysen gennemføres før, vi begynder at behandle dine persondata.
Persondatapolitikken beskriver direktionens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses i Dahmlos enheder. Derudover skal persondatapolitikken skabe og forankre
fælles værdier og mål for Dahmlos samlede beredskab og dermed bidrage til en robust, sikker og
tryg ramme for Dahmlos´s virke.
Direktionen ønsker derfor, at Dahmlos´s enheder sammen og aktivt bidrager til at opfylde målene i persondatapolitikken, så chefer og medarbejdere har en fast ramme med kendte roller og
procedurer i forbindelse med databeskyttelse og databehandling.
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2 Dataansvar
2.1 Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi
behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.
Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner,
oplyser vi dig om det senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om
formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

2.2 Kontaktoplysninger
Dahmlos er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med
lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Dahmlos Security
Adresse: Hammershusvej 62, 3. tv.
CVR: 21976776
Telefonnr.: 23 31 80 70
Mail: ceo@dahmlos-security.eu
Website: www.dahmlos-security.eu
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3 Behandling af persondata
3.1 Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og
tjenester samt i vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:
 Almindelige persondata
 CPR-nummer
 Følsomme data

I nogle tilfælde har vi behov for at sammenstille dine data med data, vi modtager fra andre aktører, fx fra sociale medier. Hvis sammenstillingen kan afsløre din identitet og oplysninger af privat
eller følsom karatker, indhenter vi dit samtykke til behandlingen.
Inden vi eventuelt sammenstiller data, vurderer vi, om der er risiko for, at behandlingen har negativ effekt på din privatlivsbeskyttelse. Hvis det er tilfældet, oplyser vi dig om behandlingen og
dens formål og beder om dit samtykke til fortsat behandling.
Du kan gøre indsigelse mod denne form for databehandling og har ret til at få behandlingen begrænset, hvis du mener, de data, vi sammenstiller om dig, er unøjagtige.

3.2 Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.








Personaleadministration om ansatte samt ansøgere til stillinger
Køb, salg og levering af produkter eller tjenester
Optimering af produkter, tjenester, services, brugeroplevelse.
Markedsføring
Administration af din relation til os
Opfyldelse af lovkrav
Andet

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det
samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi
har brug for til det konkrete formål.
Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i
anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.
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3.3 Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der
er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig
forpligtelse.
Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores
bestemte formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at der alene indsamles den datamængde, der er nødvendig. Det sikres også automatisk, at omfanget af behandlingen ikke er
unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang.
For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data.

3.4 Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger
også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os
om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele
os dine ændringer.
For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

3.5 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var
grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

3.6 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet
ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant
grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.
Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig
om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et
andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.
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Når vi i vores produkter og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.
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4 Cookies
4.1 Vi anvender cookies
Når du besøger vores website dahmlos-securty.eu indsamles der oplysninger om dig, som bruges
til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og
undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles,
deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser, for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke
indeholde virus.
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold herefter. Og derved skabe en bedre oplevelse for
brugerne.

4.2 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Vejledning om hvordan du sletter eller blokerer cookies

4.3 Sådan undgår du cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med
dig. Vejledning om hvordan du undgår cookies
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5 Rammerne for politikken
5.1 Lovgivningskrav
Organisationen overholder alle lovkrav, og hvor det er muligt og relevant, løfter vi databeskyttelse og databehandling til et højere niveau end lovens krav.

Persondatapolitikken er i overensstemmelse med persondataloven (GDPR), der fastlægger, at organisationen skal udarbejde en persondatapolitik.

Endvidere kan nævnes: [titler på relevant sektorlovgivning]
•
•

5.2 Sammenhæng med øvrige styringsdokumenter
Persondatapolitikken skal ses i sammenhæng med Dahmlos generelle beredskabsplan.

Persondatapolitikken konkretiseres i andre styringsdokumenter, fx et beredskabsprogram og/eller
en kontrakt med resultatmål], der beskriver, hvordan politikkens mål udmøntes.
•
•

Persondatapolitikken følger endvidere [fx relevante elementer fra Dahmlos mission, vision, strategiske pejlemærker eller lignende.]
•
•

Persondatapolitikken suppleres af: [Indsæt titler på relevante dokumenter, fx personalepolitik,
IKT- sikkerhedspolitik, kompetenceudviklingsstrategi mv.].
•
•

Persondatapolitikken gælder for Dahmlos bedriftsområde. Ved Dahmlos bedriftsområde forstås
alle arealer, som Dahmlos råder over i kraft af ejendom eller lejekontrakt, og hvor Dahmlos udøver sin virksomhed.
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Persondatapolitikken gælder desuden ved arbejde uden for Dahmlos´s bedriftsområde herunder
ved arbejde i udlandet m.v., når dette arbejde foregår under Dahmlos´s ledelsesansvar.

5.3 Ændringer i persondatapolitik
Alle fremtidige ændringer, vi foretager i vores persondatpolitik, vil blive offentliggjort på denne
side.

Aarhus d. 5. februar 2018

Jakob Dahmlos Madsen
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