Privatlivspolitik.
Kunder og kommende kunder i Molanders Malerfirma.
Som dataansvarlig firma ser vi meget seriøst på databeskyttelse. De
personoplysninger vi for, sørger vi for at de lever op til kravene i
databeskyttelseslovgivningen. De personer vi for oplysninger om og som
bliver registreret informere vi om vores databehandler og de registrerets
rettigheder. Her beskriver vi privatlivspolitik og hvordan vi behandler
oplysninger om nye og tidligere kunder

Vi er og du kan kontakte os følgende:
Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger.

Molanders Malerfirma v. Tommy Molander
Porthusvej 121
5700 Svendborg
CVR: 35186875
Mob: 42466061
Mail: molandersmalerfirma@gmail.com
Web: www.molandersmalerfirma.dk
Kontakt ang. Databeskyttelse.

Har du spørsmål om hvordan firmaet behandler dine oplysninger, er du
velkommen til at tage kontakt til os.
Du kan tage kontakt til os på overstående oplysninger.

Hvordan vi behandler personoplysninger.
De oplysninger vi behandler kan være:

Identifikationensoplysninger, herunder: navn, tlf nummer, adresse, billeder
– til brug på facebook eller hjemmeside og E – mail
Betalingshistorink, betalingsoplysninger ( som er krævet efter
bogføringsloven ).

Hvem modtager dine oplysninger.
Vi videre giver følgende:
Bankoplysninger, i forbindelse med betalinger.
Inkassobureauer, ved misligeholdelse af ubetalte regninger.
Skat eller anden offentlig institution som skal modtage lovpligtige
indretninger.

Sletning.
Når oplysningerne om dig ikke længere er nødvendige, sletter vi dem.
Molanders Malerfirma følger bogføringsloven, og følger
opbevaringsfristen. Det er når det gælder evt. garanti, reklamation og
tilbagevende kunder, derfor har vi valgt at gemme i 5 år efter afsluttede
projekt.

Du har ret til…
Ifølge lovgivningen har du en række rettigheder med hensyn til behandling
af dine personoplysninger. Dem kan du gøre brug af hvis du henvender
Dig til os på molandersmalerfirma@gmail.com

Hvis du vil have adgang, rette eller slette oplysninger om dig, eller lave en
klage om vores måde at behandle dine datahandlinger på. Så skal vi nok
undersøge om det er muligt hurtigst muligt, dog senest en måned frem.
Hvis du er utilfreds med måden vi håndterer dine oplysninger på eller
måden vi giver dig svar, kan du klage til Datatilsynet.
Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

