Privatlivspolitik for Biogan A/S
DATAANSVAR
Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller
dig, hvordan vi behandler dine data.
Kontaktoplysninger
Biogan A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med
lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Biogan A/S
Møgelbakken 5
8520 Lystrup
CVR: 25594894
Tlf nr.: 86740771
kontor@biogan.dk
www.biogan.dk
BEHANDLING AF PERSONDATA
Vi anvender data om dig for at kunne yde en god service og sikre kvalitet i vores produkter og
tjenester, samt i vores kontakt med dig
De data, vi anvender, omfatter:
-

Almindelige persondata
Transaktionsdata
Virksomhedsdata

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med dit køb og levering af vores ydelse, samt
når vi skal i kontakt med dig
Vi indsamler, behandler og opbevarer derfor også kun de persondata, der er nødvendige for at
gøre dette. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig
at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.
Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i henhold til
bogføringsloven, blive opbevaret hos Biogan i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår,
oplysningerne vedrører. Personoplysningerne slettes, når de ikke længere er relevante, og Biogans
forpligtelse til at opbevare dem er ophørt.
Vi videregiver kun dine informationer såfremt det er nødvendigt, dette være sig til transportør,
ekstern revisor og SKAT.
Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, der blandt
andet fastsætter rammerne for hvem og hvordan dine data håndteres.
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DINE RETTIGHEDER
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og
hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og
hvem, der modtager data om dig.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder
du øverst.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til af dem rettet.
Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvad de skal rettes
til.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtigelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du
mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til.
Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende
lovning eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger
vi, hvorvidt betingelserne er opfyldt og gennemfører derefter sletning og tilretning hurtigst muligt.
Du har ret til at gøre indsigelser mod vores behandling af persondata. Du kan bruge
kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi
for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
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