InterConnect A/S – Direktør Christian Juhl Petersen– Sørupvej 29 DK-5700 Svendborg,
cjp@interconnect.dk, +45 23 200 600 er pr. 25. maj 2018 GDPR Compliant.
Vi foretager / har foretaget indsamling af persondata i jeres virksomhed med det formål at udføre den
aftalte IT Support og / eller varetage vores kunde- / leverandør- / samarbejdsforhold.
De indsamlede oplysninger omhandler nogle af de i Databeskyttelsesloven benævnte Almindelige
oplysninger: navn, adresse, stilling, telefonnummer og e-mail på relevante medarbejdere.
Der indsamles kun oplysninger, som er nødvendige for at udføre aftalte opgaver og / eller varetage kunde/ leverandør- / samarbejdspartnerkontakt.
Oplysningerne videregives i begrænset omfang til underleverandører, såfremt dette er nødvendigt for at
udføre de(n) aftalte opgave(r) jf. InterConnectA/S’ forretningsbetingelser (§13.1) om brug af
underleverandører.
Oplysninger videregives til offentlige myndigheder ved påkrav, såfremt der er lovhjemmel herfor.
Faktureringsoplysninger gemmes i 6 år (af hensyn til SKAT).
Kundeoplysninger opbevares i op til 2 eller 3 år efter sidst udskrevne faktura (jf. Gældsloven).
Leverandør/Samarbejdspartner oplysninger slettes ved samarbejdets ophør.
Du / I / dine medarbejdere har følgende rettigheder som registreret:
·
·
·
·
·

Retten til at modtage oplysning om behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt) – denne
skrivelse.
Retten til at have indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)
Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (berigtigelsesret)
Retten til at få sine personoplysninger slettet (sletteret – ”retten til at blive glemt”)
Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger (indsigelsesret)

Såfremt data er indsamlet af andre grunde, men med skriftligt samtykke, kan samtykket altid tilbagekaldes
(hvilket vil fremgå af samtykkeerklæringen).
Der indsamles ikke personoplysninger fra tredjepart.
Gør brug af dine rettigheder:
Ønsker du at benytte dig af dine rettigheder beder vi dig skrive til InterConnect A/S, – Sørupvej 29 DK-5700
Svendborg, cjp@interconnect.dk.
Du kan forvente at høre fra os senest 30 dage efter din forespørgsel er modtaget.
Hvis du vil klage:
Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den
klageansvarlige i InterConnect:
Att.: Den klageansvarlige, InterConnect A/S, – Sørupvej 29 DK-5700 Svendborg, cjp@interconnect.dk
Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300
København K, www.datatilsynet.dk, datatilsynet@datatilsynet.dk.
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