PERSONDATAPOLTIK
Som en del af vores aktiviteter registrerer og bruger vi oplysninger om dig
(
har tilknytning til
en af vores kunder,
tredjepart med tilknytning til vores kunder eller
Vi
egenskab du interagerer med os:
opfyldelse af vores forpligtelser og levering af services og produkter.
a
rne systemer,
platforme og andre digitale applikationer
a
produkter
Vi registrerer og behandler kun dine personoplysninger, hvis vi har lovligt grundlag for
Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger
:

produkt, jf. persondataforordningens art. 6.1(b)
du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger
persondataforordningens art. 6.1(a)
vi er juridisk forpligtede til det, f.eks. i henhold til databeskyttelsesloven

Hvorfor registrerer og bruger vi personoplysninger

kontaktoplysninger,
cpr-nummer, oplysninger om din
uddannelse, dit erhverv elle
med dig om vores services.
Vi beder om dit eksplicitte samtykke jf. persondataforordningens art. 9.2(f) til at

Juhl A/S
Sofienlystvej 23
8340 Malling

juhl@juhl-as.com
www.juhl-as.com

Tlf 8693 1333
CVR: 10454689

sonoplysninger?

Tredjeparter og personoplysninger
eparter i og uden for Juhl
koncernen

statistikmuligvis din oplysninger internt i koncernen og til eksterne
forretningspartnere hvis vi har dit samtykke eller hvis vi har en lovbestemt ret til at
oplysningsbureauer hvis du misligholder
dine forpligtelser over for os.
personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for

Dine rettigheder
Indsigt i dine personoplysninger

oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver
ved lov eller for at beskytte andre personers privatliv eller af hensyn til vores
forretning og praksis. Vores knowhow, forretnings-hemmeligheder samt interne

esse i at
behandle dine personoplysninger.
direkte

Rettelse eller sletning af vores oplysninger

eksisterende lovgivning og vores ret til at behandle oplysninger. Disse rettigheder
2

v
og "retten til at blive glemt".

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du
har gjort indsigelse mod vo
brugen af oplysningerne til opbevaring, indtil deres rigtighed kan verificeres, eller indtil

Hvis du er berettiget t
benytte de oplysninger, vi har registreret om dig, til at vurdere et juridisk krav, kan du

juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan ti
samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte services eller produkter.
forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.
Dataportabilitet
behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af
de oplysninger, du har givet os, i e

Kontaktoplysninger og klageadgang
og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Skriv til Lisbeth Juhl
lhj@juhl-as.com
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