Datapolitik for Fortiva Danmark A/S og de
registreredes rettigheder
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os
Fortiva Danmark A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Fortiva Danmark A/S
Teknikervej 16
7000 Fredericia
CVR-nr.: 13421730
Telefon: +45 75 94 21 22
Mail: fortiva@fortiva.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine
personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Indkøb, ordrebehandling, ansættelsesforhold og service.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Retsgrundlaget for behandling af din persondata, er interesseafvejning og kontraktindgåelse, i henhold til
persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af
interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der
begrunder behandlingen, er ansættelse, indkøb og salg af vores produkter. Litra b omhandler behandling af
data på baggrund af kontrakter. Disse kontrakter består af samhandelsaftaler med kunder og leverandører,
ansættelseskontrakter og samtykke.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Alle oplysninger der bliver indsamlet er almindelige personoplysninger. Disse informationer indeholder emailadresser, telefonnumre, navne og firma adresser.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Vores it leverandører har adgang til disse oplysninger. Dette er i forbindelse med opretholdelse af vores
ERP system, server, mailserver og webshop.
Her er der tale om følgende virksomheder: Cyanit, Great-it og Chainbox.
Ingen af overstående virksomheder må anvende eller videregive disse informationer og arbejder
udelukkende som konsulenter for at løse konkrete problemstillinger med vores IT systemer. Der er indgået
skriftlige databehandleraftaler med alle

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale
organisationers
Vi vil overføre dine ikke personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Udover de oplysninger vi får direkte fra dig, indhenter vi selv data fra offentligt tilgængelige hjemmesider.

7. Opbevaring af dine personoplysninger
•
•
•
•

Oplysninger om tidligere ansatte slettes senest 5 år efter afslutningen af den journalperiode, hvor
personalesagen er afsluttet
Oplysninger om ansøgere slettes senest 12 måneder efter afslutningen af den journalperiode, hvor
sagen er afsluttet
Oplysninger overføres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers
bestemmelser herom
Oplysninger om kunder og leverandører bliver slettet i takt med oplysningerne ikke længere er
korrekte, hvis der bliver gjort opmærksom herpå. De vil bliver slettet med det samme, hvis dette
ønskes fra kunden.

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

9.Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10.Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.

11.Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

