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Privatlivspolitik til www.detailconsult.dk
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan DetailConsult A/S ("DetailConsult" eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside eller bruger vores rådgivning/ydelser.
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1.

Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler fx følgende
personoplysninger om dig: navn og e-mailadresse.
Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende
hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne * Hvis du vælger ikke at
afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.
Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.
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2.

Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der
er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis
vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.
Vi indsamler og opbevarer de kontaktoplysninger, som du afgiver ved anvendelse af vores
kontaktformular ”Send os en besked”. Formålet med behandlingen af dine kontaktoplysninger er at kunne besvare din henvendelse
Vi indsamler og opbevarer de kontaktoplysninger, som du afgiver ved anvendelse af vores
kontaktformular ”Send os en besked”. Formålet med behandlingen af dine kontaktoplysninger er at kunne besvare din henvendelse.
Hvis du anvender vores rådgivning, behandler vi som udgangspunkt dine personoplysninger for at kunne yde rådgivning til dig (med henblik på at indgå eller opfylde den aftale vi
har med dig eller den virksomhed, som du repræsenterer).
3.

Modtagere

I forbindelse med ydelse af vores rådgivning kan vi overlade eller videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx IT-leverandører, underentreprenører mv. IT-leverandører, underentreprenører mv.
Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er
nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger indsamlet på vores hjemmeside til nogen tredjepart.
4.

Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.
Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved
at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger,
medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.
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Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før
tilbagekaldelse af samtykket.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner,
som vi tilbyder på vores hjemmeside.
5.

Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til
opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og
opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.
6.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for
at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.
7.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.
Derudover kan du gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede
os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden
unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis
behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt
for at besvare en henvendelse fra dig.
Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os
om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen
til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).
I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-
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mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.
Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål,
som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk
8.

Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne
tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en
tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.
9.

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i
lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre
hjemmesiden.
10.
Kontakt
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har
registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik eller vores
behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os som angivet nedenfor:
DetailConsult A/S
CVR-nr.: 29976724
Grenåvej 739, st.
8541 Skødstrup
Tlf.: +45 86 99 18 00
E-mail: info@detailconsult.dk
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