Vi har en oplysningspligt mht. vores behandling af dine personoplysninger mv., som
du opfordres til at gennemlæse

1. Vi er den dataansvarlige – og du kan altid kontakte,
Navn
Telefon
Mail

Henrik Nielsen
93944690
info@web-online.dk

der er kontaktperson i vores virksomhed for behandlingen af de personoplysninger,
som vi har om dig.

2. Vores virksomheds generelle kontaktoplysninger er:
Navn

Web-online IVS

Adresse
CVR/VAT

Bregentvedvej 4, kl.
4690 Haslev
40130535

Web

web-online.dk

3. Formålene er

Køb, salg og levering af produkter eller tjenester
Optimering af produkter, tjenester, services, brugeroplevelse.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er:
Support, fakturering og/eller andre lovkrav.

4. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: almindelige
personoplysninger

5. Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: Ingen
6. Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
7. Vi anvender udelukkende oplysninger indsamlet fra dig selv.
8. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine
personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at oplysningerne
slettes, når der ikke længere er behov for at opbevare dem, fordi formålene er
opfyldte. Der slettes ikke persondata, så længe der er sagligt formål for at opbevare
dem.

9. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine
oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine
personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

10.I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for
vores almindelige generelle sletning indtræffer.

11.Du har i 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.
12.Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af
dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine
oplysninger til direkte markedsføring. Du kan læse mere om dine rettigheder i
Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på
www.datatilsynet.dk.

13.Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på. Imidlertid er du altid velkommen til at kontakte
os forud for en klage, så vi vil se på, hvad vi kan gøre for at rette op på forhold, som
du finder utilfredsstillende. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.

