E
Erklæring om
m onlinedatab
beskyttelse
S
Sidst opdateret maj 2018
V
Vores løfte om beskyttelse af
a dine persono
oplysninger
V
Vi vil:
 Holde dine personoplys
sninger sikre og
o anonyme
 Ikke sælg
ge dine oplysninger til 3. parrter
 Give dig mulighed
m
for at
a administrere
e og kontrollerre, hvordan vi interagerer med
m
og marked
dsfører til dig til
t
enhver tid
d
V
Vink Plast ("vi"", "os", "vores", ”Vink Plas
st”) lægger sttor vægt på at beskytte og respektere
r
dit privatliv.
D
Denne politik (sammen me
ed vores brugsbetingelser o
og eventuelle andre dokum
menter, der he
envises til), danner
d
g
grundlag for vores
v
behandliing af alle personoplysninger, vi indsamler fra dig, elller som du afgiver til os. Denne
p
politik vises på
å alle websites tilhørende Vin
nk gruppen elller associerede
e selskaber.
V
Vores politik om
o databeskytttelse gælder for alle virkso
omheder (ikke nødvendigvis
s med navnet Vink Plast), som
s
er
a
associerede me
ed gruppen Vink Holding Lim
mited, website
es i gruppen, online
o
program
mmer, som kørrer på smartph
hones,
tablets og andre mobile enheder ("apps"),, samt for din brug af og ad
dgang til alle vores
v
online-tjenester og altt vores
o
onlineindhold.
H
Hvis du er kun
nde eller leverandør, har vi allerede beg
grænsede oply
ysninger om dig
d eller dit pe
ersonale, som f.eks.
n
navne og efte
ernavne, konttaktoplysninge
er, fødselsdag
ge, adresser, betalingsoply
ysninger osv. Vedligeholdellse og
b
behandling af de
d pågældende personoplys
sninger er påkrævet for frem
mtidig handel mellem
m
Vink gruppen og dig
g.
V
Ved fortsat at handle med Vink
V
Plast og associerede
a
se
elskaber eller ved at levere personoplysn
ninger accepte
erer du
s
samtidig, at oplysningerne
o
indsamles, overføres,
o
lagrres, opbevare
es og/eller behandles som anført ovenfo
or. Vi
træffer alle nø
ødvendige fora
anstaltninger for
f at sikre, att dine oplysninger behandle
es sikkert og i overensstem
mmelse
m
med denne politik om databe
eskyttelse.
V
Vi kan fra tid til anden ændre denne erklæring
e
om onlinedatabes
skyttelse. Du informeres, når
n
de pågælldende
æ
ændringer træder i kraft.

U
Ud over de pe
ersonoplysning
ger, som er næ
ævnt i denne politik, indsam
mler vi kun personoplysninger fra dig, hvis du
s
selv vælger at afgive dem till os.
S
Sådan brugerr vi oplysning
gerne
D
De oplysningerr, vi har om dig, kan vi brug
ge til følgende formål:
o At opfylde vores
v
forpligte
elser i henhold til eventuelle kontrakter, so
om er indgået mellem dig og
g os.
o At efterleve
e eventuelle re
etlige og/eller lovbestemte fo
orpligtelser i form
f
af relevan
nte nationale love.
l
o At sikre, at indhold på vo
ores website prræsenteres for dig og på din
n computer på
å den mest effe
ektive måde.
o At levere de oplysninger, produkter og
g ydelser, du anmoder om, eller som vi mener er i din interesse, hvis
h
du
ntakte dig vedrrørende dette formål.
har givet dit samtykke til, at vi må kon
o At gøre det muligt for dig
g efter eget va
alg at deltage i interaktive fu
unktioner i forb
bindelse med vores ydelser..
o At oplyse dig om ændring
ger i vores yde
elser.
H
Hvis du er eksiisterende kund
de, kan vi kon
ntakte dig pr. e-mail,
e
telefon
n, trykte medie
er eller på and
den måde for at
a give
d
dig oplysninger om varer og ydelser, der minder
m
om dem
m, vi tidligere har solgt til dig.
V
Vink Plast dele
er ikke deres kunders eller leverandørers og/eller de
eres personale
es personoplysninger med nogen
tredjepart for så
s vidt angår de
d pågældende tredjeparterrs markedsføring.
D
De oplysninger, vi indsamle
er fra dig, afh
hænger af, hv
vilke aktivitete
er du udfører på vores web
bsted(er), om du er
lo
ogget ind, og om du afgive
er en ordre. Vi
V kan indsamle, behandle, opbevare og lagre nogle af
a eller alle føllgende
p
personligt iden
ntificerbare opllysninger om dig:
d
 Navn på
å kontaktperso
on (for- og efte
ernavn)
 Virksomhedsnavn, reg
gistreringsnum
mmer og skatte
emæssige num
mre
 Postadre
esse og/eller fysisk
f
adresse
 Betalingsoplysninger (herunder
(
f.ek
ks. kreditkort- eller bankkon
ntooplysningerr)
 Telefonn
nummer(numrre) på kontaktperson
 E-mailad
dresse(r) på kontaktperson
k
 Navn(e) på kontaktpe
erson(er)
E
Eksempler på tilfælde,
t
hvor disse oplysnin
nger kan blive indsamlet, behandlet, opbevaret eller lagret, er, når du
u:
o Afgiver oply
ysninger ved at
a udfylde onliineformularer på vores website. Det omfa
atter oplysning
ger, som du afgiver,
når du reg
gistrerer dig som bruger på vores web
bsite, køber vores produk
kter eller udfy
ylder "Kontak
kt os"formularen.. Vi kan også bede
b
dig om at
a afgive oplysninger, når du
u indberetter et
e problem med vores website.

o
o
o
o
o

Kontakter os,
o da det er muligt,
m
at vi fører register ov
ver korrespond
dancen.
Udfylder sp
pørgeskemaer,, som vi bruge
er til undersøg
gelsesformål eller
e
med henb
blik på at forb
bedre vores yd
delser.
Du er dog ikke forpligtet til at besvare dem.
Gennemføre
er transaktioner via vores website
w
for at a
afvikle dine orrdrer.
Besøger vores websites og
o benytter dig
g af vores ress
sourcer, da vi kan indsamle
e oplysninger ved
v
hjælp af cookies
o cookies ne
edenfor).
(læs mere om
Handler me
ed os, herund
der anmodnin
ng om tilbud, priser osv. I de pågælde
ende tilfælde er indsamling
gen af
personligop
plysninger muligvis også nød
dvendig for fæ
ærdiggørelse aff handelsaftale
en

V
Vink Plast er endvidere afhæ
ængige af dataindsamling forr at fremme deres berettige
ede interesser som et grundlag for
lo
ovligheden af behandlingen.
En legitim intteresse for Vin
nk Plast er, når vi har en forretningsmæss
sig eller hande
elsmæssig årsa
ag til at bruge dine
oplysninger. Selv under disse forhold må den legitime
e interesse ikk
ke stride imod dine rettighed
der med hensy
yn til
GDPR på en uretfærdig måd
de. Vink Plast gør generelt d
deres legitime erhvervsinteresse gældende ved indsamlingen
af de nedenstående
n
eller enhver kombination
k
aff de nedenståe
ende kategorie
er ifm. persono
oplysninger:
Kategorier
ri
fforbindelse med
m
p
personoplysn
ning
er

Ide
entitet

Beskriivelse
(Eksem
mpler)

Navn(e)
Efternavne
Navn på kontaktperson(er) /
reprræsentanter

Behan
ndlingsformåll






Gen
nerelle kommu
unikationer me
ed
handelspartnere
Opfy
ylde vores juridiske forpligte
elser på en
effe
ektiv måde
Opfy
ylde vores lovbestemte og
kontraktmæssige pligter på en effektiv
de
måd
Ove
erholde alle rellevante forordninger

Kategorier
ri
fforbindelse med
m
p
personoplysn
ning
er

Fin
nansielle
op
plysninger

Beskriivelse
(Eksem
mpler)

Kred
ditgrænser
Beta
alingshistorik
Bankoplysninger

Behan
ndlingsformåll





Ko
ontakt

Tra
ansaktionsoply
ysni
ng
ger

Opfy
ylde vores juridiske forpligte
elser på en
effe
ektiv måde
Opfy
ylde vores lovbestemte og
kontraktmæssige pligter på en effektiv
de
måd
Ove
erholde alle rellevante forordninger

Fysisk adresse til leveringsformål
efonnumre og//eller eTele
mailladresse til kontaktformål

 Gen
nerel kommuniikation med

Salg
gsordrer (kund
der)
Købs
sordrer (levera
andører)
Beta
alinger i forbindelse med
oven
nstående



handelspartnere
 Opfy
ylde vores juriidiske forpligte
elser på en
effektiv måde
 Opfy
ylde vores lovbestemte og
konttraktmæssige pligter på en effektiv
måd
de
 Ove
erholde alle relevante forordninger




Opfy
ylde vores juridiske forpligte
elser på en
effe
ektiv måde
Opfy
ylde vores lovbestemte og
kontraktmæssige pligter på en effektiv
de
måd
Ove
erholde alle rellevante forordninger

Kategorier
ri
fforbindelse med
m
p
personoplysn
ning
er

Ko
ontraktmæssig
ge
op
plysninger

Beskriivelse
(Eksem
mpler)

Nærrmere oplysnin
nger om vores
s
indb
byrdes forhold

Behan
ndlingsformåll






Pla
aceringsmæssige
op
plysninger

Data
a, som vi indhenter om din
placering, adresse
en du bruger til
uter til nettet
at koble en compu





Ad
dfærdsmæssige
op
plysninger

Oply
ysninger om, hvordan
h
du
brug
ger vores prod
dukter og
tjenesteydelser

Gen
nerel kommunikation med
handelspartnere
Opfy
ylde vores juridiske forpligte
elser på en
effe
ektiv måde
Opfy
ylde vores lovbestemte og
kontraktmæssige pligter på en effektiv
de
måd
Ove
erholde alle rellevante forordninger

Gen
nerel kommunikation med
handelspartnere
Opfy
ylde vores lovbestemte og
kontraktmæssige pligter på en effektiv
de
måd
Ove
erholde alle rellevante forordninger

 Forsstå hvilke af vo
ores produkter og

tjenesteydelser de
er eventuelt in
nteresserer
d om dem
dig og informere dig
 Udv
vikle produkterr og tjenesteyd
delser og
marrkedsføre de pågældende prrodukter og
tjenesteydelser, og
o fremsætte handelstilbud
h

Kategorier
ri
fforbindelse med
m
p
personoplysn
ning
er

Beskriivelse
(Eksem
mpler)

Behan
ndlingsformåll

Nærrmere oplysnin
nger om dig, s
som
kan findes i offenttlige
inforrmationskilderr samt
oply
ysninger om dig, som er
tilgæ
ængelige for enhver på nette
et
ellerr, som du muligvis har delt på
p
socia
ale medier

 Opfy
ylde vores juriidiske forpligte
elser på en

Brugsdata

Generelle data om
m, hvordan du
ger vores prod
dukter og
brug
tjenesteydelser

 Gen
nerel kommuniikation med ha
andelspartnere
e

Do
okumentdata

Nærrmere oplysnin
nger om dig, s
som
lagre
es i dokumentter i forskellige
e
form
mater eller kop
pier af dem.
Dettte kan inkludere elementer
som
m f.eks. kredito
oplysninger,
gene
erel korrespon
ndance osv.




Alle tilladelser, samtykker eller
præferencer, som du giver os.
Dettte kan inkludere elementer




Åb
bne data og
offfentlige
infformationskilder

Sa
amtykker

effektiv måde

 Opfy
ylde vores lovbestemte og

konttraktmæssige pligter på en effektiv måde




Gen
nerel kommunikation med ha
andelspartnere
e
Opfy
ylde vores juridiske forpligte
elser på en
effe
ektiv måde
Opfy
ylde vores lovbestemte og
kontraktmæssige pligter på en effektiv måde
e
Ove
erholde alle rellevante forordninger

Gen
nerel kommunikation med ha
andelspartnere
e
Opfy
ylde vores juridiske forpligte
elser på en
effe
ektiv måde

Kategorier
ri
fforbindelse med
m
p
personoplysn
ning
er

Beskriivelse
(Eksem
mpler)

som
m f.eks., hvorda
an du ønsker, at
vi ko
ontakter dig, om
o du
foretrækker at mo
odtage
papiirfakturaer og -udskrifter, elller
foretrækker e-mailformater.

Behan
ndlingsformåll




Opfy
ylde vores lovbestemte og
kontraktmæssige pligter på en effektiv måde
e
Ove
erholde alle rellevante forordninger

D
Den nedenstående tabel angiver
a
en lis
ste med ekse
empler på måder, som Vink Plast eve
entuelt brugerr dine
p
personoplysnin
nger samt de grundlag,
g
som
m Vink Plast henholder sig til for at gøre de
et.
Formålet me
ed
databehandling
en
 Til at
administrere
vores
handelsforhold
med dig
 Til at udvikle nye
måder for at
opfylde dine
vide
behov og udv
vores
forretninger
 Til at udvikle og
e
implementere

Sådan
beha
andles
oplysningerne







Indsa
amlet
Lagre
et
Registreret
Konsu
ulteret
Brugtt
Formiidlet
eller
gjort
tilgæn
ngelig på
anden
n måde
 Justeret eller
komb
bineret

Retsgrundlag
R
for
behandlingen

Behandlin
ngen
s varigh
hed

Modttagerne
af
personoplysni
ng
gerne

 Dit
D samtykke
(nye
(
handelspartne
h
r
e)
e
 Overholdelse
O
a
af
kontrakter
k
 Vores
V
legitime
interesser
 Vores
V
retlige
forpligtelse(r)
f

 Kontrakttens
løbetid
vene
 Ifølge lov
om
evari
dataopbe
ng
 I løbet aff en
onlinesessions
d,
varighed
hvor rele
evant

 Virkso
omheder
I Vink
k
grupp
pen
 Offen
ntlige og
tilsynsorganer
 3. parts
andører,
levera
hvor relevant

O
Overførsler
tiil
la
ande, der ikk
ke
tilbyder
he
ensigtsmæss
sig
da
atabeskyttels
se.
gen
Ing

Formålet me
ed
databehandling
en













markedsføring
gsa
ktiviteter
øge,
Til at undersø
hvordan du
bruger vores
produkter og
tjenesteydelser
Til at yde
rådgivning elller
vejledning om
m
vores produktter
og
tjenesteydelser
Til at anmode
e om
feedback
vedrørende vores
produkter og
tjenesteydelser
For at levere
produkter
For at foretag
ge
og administre
ere
kunde- og
leverandørbe
etali
nger
For at
administrere
kundekonti
For at opkræ
æve
og dække vores
tilgodehavender
eller betale

Sådan
beha
andles
oplysningerne

Retsgrundlag
R
for
behandlingen

Behandlin
ngen
s varigh
hed

Modttagerne
af
personoplysni
ng
gerne

O
Overførsler
tiil
la
ande, der ikk
ke
tilbyder
he
ensigtsmæss
sig
da
atabeskyttels
se.

 Arkive
eret

 Overholdelse
Indsa
amlet
O
a
af
Lagre
et
kontrakter
k
Regis
streret
 Vores
V
legitime
Konsulteret
interesser
Brugtt
Formidlet
eller
gjort
tilgængelig
på
anden
måde
e
 Juste
eret eller
komb
bineret
 Arkiv
veret







 Kontrak
ktens  Virkso
omheder
løbetid
i Vink
k gruppen
ovene
 Ifølge lo
om
bevar
dataopb
ing

Ing
gen

Formålet me
ed
databehandling
en

Sådan
beha
andles
oplysningerne

leverandører
er
det, vi skylde
 For at overho
olde
relevante lov
ve
og forordning
ger
 For at svare på
klager fra
kunder og
leverandører og
forsøge at
udbedre dem
m









 For at drive vo
ores
forretninger på
å en
virkningsfuld,
effektiv og
økonomisk
fordelsagtig
måde. Dette
omfatter
administration af
vores økonomiske
stilling,
handelskapacittet,
planlægning,
kommunikation,
virksomhedsle
edels

Retsgrundlag
R
for
behandlingen

 Overholdelse
Indsa
amlet
O
a
af
Lagre
et
kontrakter
k
Regis
streret
 Vores
V
legitime
Konsu
ulteret
interesser
Brugtt
V
retlige
 Vores
Offen
ntliggjort
forpligtelse(r)
f
Formidlet
eller
gjort
tilgængelig
på
anden
måde
e
 Komb
bineret
 Arkiveret









Indsa
amlet
Lagre
et
Registreret
ulteret
Konsu
Brugtt
Offentliggjort
bineret
Komb
Arkive
eret

 Vores
V
legitime
interesser
V
retlige
 Vores
forpligtelse(r)
f

Behandlin
ngen
s varigh
hed

Modttagerne
af
personoplysni
ng
gerne

O
Overførsler
tiil
la
ande, der ikk
ke
tilbyder
he
ensigtsmæss
sig
da
atabeskyttels
se.

 Ifølge
o
lovene om
dataopb
bevar
ing

 Virkso
omheder
i Vink
k gruppen
 Offen
ntlige og
tilsynsorganer

Ing
gen

 Kontrakttens
løbetid
 Ifølge lovene
om
dataopbevari
ng

ksomhede
 Virk
r i Vink
V
grup
ppen
 Offe
entlige og
tilsy
ynsorgan
er

gen
Ing

Formålet me
ed
databehandling
en

Sådan
beha
andles
oplysningerne

Retsgrundlag
R
for
behandlingen

Behandlin
ngen
s varigh
hed

Modttagerne
af
personoplysni
ng
gerne

O
Overførsler
tiil
la
ande, der ikk
ke
tilbyder
he
ensigtsmæss
sig
da
atabeskyttels
se.

 Kontrakttens
løbetid
 Ifølge lovene
om
dataopbevari
ng

somheder
 Virks
i Vink
k
gruppen

Ing
gen

e og revision
 For at udøve
der,
vores rettighed
som er angivet i
aftaler eller
kontrakter.

 Indsam
mlet
 Lagret
 Registrreret
 Konsulteret
 Brugt

O
af
• Opfyldelse
k
kontrakter

N
Når du formidler personoplys
sninger på et af vores websites:
s du om, at Vink Plast eller
e
deres as
ssocierede selskaber mulig
gvis indsamlerr, vedligehold
der og
 Informeres
behandler dine personop
plysninger.
ve bedt om att afkrydse et felt for at be
ekræfte, at alle afgivne oplysninger er sande,
s
nøjagtiige og
 Du vil bliv
fuldstændig
ge, og at du ik
kke forsætligt afgiver urigtig
ge oplysningerr, udgiver dig for at være en
n anden person eller
enhed ellerr giver en misv
visende fremstilling af dig se
elv eller en an
nden person eller enhed.
V
Vores websted
der og apps er
e ikke tilsigte
et børn under 16 år. Vi vil ikke bevidst anmode om oplysninger
o
fra
a eller
m
markedsføre os online over for
f børn underr 16 år.
A
Automatisere
et beslutning
gstagning og profilering s
samt særlige personoplys
sningskatego
orier
H
Hvad angår GD
DPR har du re
et til at gøre indsigelse mod
d automatisere
et beslutnings
stagning og prrofilering base
eret på
s
særlige dataka
ategorier.
S
Særlige dataka
ategorier henv
viser til person
noplysninger vedrørende
v
etn
nisk eller racem
mæssig oprind
delse, medlem
mskab i
ffagforening, sttraffeattest os
sv. Vink Plast indsamler, lag
grer, vedligeholder eller behandler ikke nogen
n
af de særlige
s
d
datakategorierr. Hvis denn
ne status æn
ndrer sig fre
emover, vil Vink Plast opdatere den
nne erklæring om
o
onlinedatabesk
kyttelse i henh
hold hertil.

A
Automatiseret beslutningsta
agning og pro
ofilering henv
viser til en proces, der lader computerrsystemer generere
rresultater med
d retsvirkning. Generelt gørr Vink Plast ik
kke brug af au
utomatiseret beslutningstag
b
ering i
ning og profile
d
deres forhold med
m
handelspa
artnere. Hvis denne
d
status æ
ændrer sig fre
emover, vil Vin
nk Plast opdate
ere denne erk
klæring
o
om onlinedatab
beskyttelse i henhold
h
hertil og du informe
eres herom.
C
Cookies
C
Cookies er tek
kstfiler, der brruges af brows
seren på din c
computer, som
m lagrer data om besøgssessioner. Cook
kies er
a
almindeligt bru
ugt på internetttet og uskade
elige for dit sys
stem.
V
Vi bruger i øjjeblikket cook
kies til at reg
gistrere genere
elle administrrationsdata, som vi benyttter til at plan
nlægge
fforbedringer aff vores ydelser.
V
Vi gør brug af følgende cook
kies, som er indstillet til at udløbe efter de
en periode, som
m er angivet nedenfor:
n
SID – 1 time
 PHPSESS
 STUID – 1 time
 STVID – 1 år
 form_ke
ey – 1 time
 mage-ba
anners-cache--storage – Ses
ssion
 mage-ca
ache-sessid - Session
S
 mage-ca
ache-storage – Session
 mage-ca
ache-storage-s
section-invalid
dation – Sessio
on
 mage-m
messages – 1 år
å
 mage-trranslation-file-version – Sess
sion
 mage-trranslation-storrage – Session
n
 private_
_content_version – 10 år
 section_
_data_ids – Se
ession
B
BEMÆRK – De ovenstående cookies bruge
es af de centra
alt styrede web
bsites og netbutikker i Vink gruppen.
H
Hvis du ikke øn
nsker at accep
ptere cookies, kan du indstille din browserr til at blokere
e for dem. Find flere oplysninger i
d
din browsers "Hjælp"-funkti
"
e i europæiske lande bedes
s du muligvis om at
on. Afhængig af specifikke regionale love
a
acceptere cook
kies via et cookiebanner på websitet. Du
u skal dog værre opmærksom
m på, at det ka
an betyde, at vi
v ikke
k
kan behandle de transaktio
oner, du ønsk
ker gennemfø
ørt. Du kan aktivere
a
og deaktivere coo
okies ved at ændre
in
ndstillingerne i din brows
ser. Du kan læse, hvordan du gør, og finde yde
erligere oplysninger om cookies
p
på: https://ww
ww.aboutcookies.org/ (Bemæ
ærk, at Vink Plast
P
ikke administrerer dettte website og ikke er ansvarrlig for

d
dets indhold. Det
D angives blot til informa
ative formål. R
Rådfør med din browsers prroducent for de
d seneste bro
owsers
specifikke oply
ysninger).
H
Her lagrer vi dine persono
oplysninger
A
Alle oplysninge
er, du afgiver til os, lagres, behandles og
g opbevares normalt i et lan
nd i Den Europæiske Union (EU).
S
Selv om det ikke
i
er norma
al praksis for Vink gruppen
n at gøre dett, kan data overføres
o
til og
o opbevares på en
d
destination ud
den for EU. I sådanne tiilfælde skal Vink
V
gruppen
n sikre, at der kun benyttes lande og/eller
tredjepartsbeh
handlere, som opfylder EU- GDPR.
G
O
Oplysningerne kan også bllive behandlett af ansatte uden for EU,, som arbejde
er for os elle
er vores tilknyttede
s
serviceudbyder(e) Det kan f.eks. være ansatte,
a
der a
afvikler din orrdre, behandle
er dine betalin
ngsoplysninge
er eller
le
everer supportydelser.
H
Hvis vi har givet dig (eller du selv har valgt) en adgang
gskode, som gør
g det muligt for dig at bruge bestemte dele
d
af
v
vores websted
d, er det dit ansvar
a
at hold
de denne adga
angskode hem
mmelig. Vi an
nmoder om, at
a du ikke deller din
a
adgangskode med
m
andre.
D
Desværre er det ikke 100 % sikkert at ov
verføre oplysninger via interrnettet. Selv om
o vi vil gøre vores bedste for at
b
beskytte alle de
d personoplys
sninger, du afg
giver til os, ka
an vi ikke gara
antere sikkerhe
eden for dine data, når de sendes
s
ffra din termina
al til vores web
bsted.
N
Når vi har mo
odtaget dine oplysninger,
o
vil vi ved hjælp af strenge procedurer og
g sikkerhedsfu
unktioner forsø
øge at
fforhindre uauto
oriseret adgan
ng. Disse omfa
atter:
 Hashing
 SSL-kryptering
001
 ISO 270
V
Vi træffer også
å rimelige foranstaltninger fo
or at bekræfte
e din identitet,, før vi giver dig adgang til din
d personlige profil,
ff.eks. krypterrede adgangs
skoder og nu
ulstilling af adgangskoderr via e-mail uden direktte oplysninge
er om
a
adgangskoden.
V
Videregivelse
e af dine oply
ysninger
R
Regionale virks
somheder i Vin
nk gruppen de
eler muligvis dine
d
personoply
ysninger til ma
arkedsføringsfformål.
V
Vi kan videregive dine perso
onoplysninger til
t tredjeparter:

Såfremt vi sælger eller køber
k
en forrettning eller aktiver, da vi i så
å fald kan vide
eregive dine personoplysnin
p
nger til
dige sælger eller køber af de
en pågældende
e forretning eller de pågældende aktiver.
den fremtid
o Hvis vink Pllast eller størs
steparten af de
eres aktiver op
pkøbes af en tredjepart, da de personoply
ysninger, Vink Plast
har om sine
e kunder, i så fald udgør et af de overdrag
gne aktiver.
o Hvis vi er fo
orpligtet til at videregive elle
er afgive dine personoplysniinger for at op
pfylde en eventuel retlig
forpligtelse,, for at håndhæ
æve eller gøre
e brug af vores
s brugsbetinge
elser og andre
e aftaler eller for
f at beskytte
e
vores rettig
gheder, ejendo
om eller sikkerrhed, eller vorres kunders og
g leverandørerrs eller andres
s rettigheder,
ejendom eller sikkerhed.
o Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomhederr og organisationer med hen
nblik på besky
yttelse
el og kreditrisik
koreduktion.
mod svinde
I alle de ovens
stående tilfæld
de vil vi inform
merer dig om, at
a dine personoplysninger err blevet delt med
m
en tredjep
part.
o

D
Dine rettighe
eder
D
Du har følgend
de rettigheder,, hvad angår den
d
europæisk
ke GDPR:
1
1. At blive info
ormeret nærm
mere om, hvilke
en type af perrsonoplysninge
er, der indsam
mles, behandles
s og vedligeho
oldes.
2
2. Korrektion af
a forkerte perrsonoplysninge
er, som er ble
evet indsamlet og lagret af Vink
V
Plast
3
3. Afhængigt af Vink Plasts
s konkurreren
nde rettighede
er og lovbeste
emte pligter, delvis eller fu
uld sletning af
a dine
personoplys
sninger, fordi:
 Vink Plas
st ikke længerre har brug forr personoplysn
ningerne ifm. det
d formål, som de blev indsamlet til
 Du ønsk
ker at tilbagetrrække det sam
mtykke, som du
u gav ifm. beh
handlingen af oplysningerne
o
e
 Hvis be
ehandlingen ba
aseres på at fremme Vink Plasts legitim
me interesse, kan du gøre indsigelse mo
od den
pågælde
ende behandlin
ng. Denne ind
dsigelse vejes op imod Vink Plasts rettigh
heder og lovbe
estemte forplig
gtelser
ifm. med
d fremtidig behandling af pe
ersonoplysning
gerne.
 Behandlinger er ulovlig
4
4. Begrænser behandlingen af personoply
ysninger, fordi:
 Der findes unøjagtighe
eder i persono
oplysningerne
 Behandlingen er ulovlig
 Vink Plas
st ikke længerre har brug forr personoplysn
ningerne ifm. det
d formål, som de er bleve
et indsamlet til
 Hvis beh
handlingen ba
aseres på at fremme
f
Vink Plasts legitim
me interesse, kan
k
du gøre indsigelse mo
od den
pågælde
ende behandlin
ng. Denne ind
dsigelse vejes op imod Vink Plasts rettigh
heder og lovbe
estemte forplig
gtelser
ifm. med
d fremtidig behandling af pe
ersonoplysning
gerne.

5
5. Hvis behandlingen basere
es på at fremm
me Vink Plasts
s legitime inte
eresse, kan du anmode om, at den pågælldende
behandling ophører. Den
nne indsigelse
e vejes op imo
od vink Plasts
s rettigheder og lovbestemte forpligtelse
er ifm.
med fremtid
dig behandling
g af personoplysningerne
6
6. Hvor behan
ndlingen af perrsonoplysninge
er er baseret p
på at fremme Vink Plasts leg
gitime interess
se, at downloa
ade de
pågældende
e personoplysninger i digitalt format
7
7. Hvor behan
ndlingen af perrsonoplysninge
er er baseret på
p samtykke, at tilbagetræk
kke det pågæld
dende samtyk
kke
D
Du kan benytte dig af din re
et til at gøre in
ndsigelse mod
d denne behan
ndling ved at afkrydse
a
de re
elevante felter på de
fformularer, vi bruger til inds
samling af din
ne personoplys
sninger. Du kan
k
også til en
nhver tid beny
ytte dig af den
nne ret
v
ved at skrive til os på DPO@
@vink.com.
H
Hvis vi har vid
deregivet dine
e personoplysninger i henhold til bestem
mmelserne i denne politik om
o
databesky
yttelse,
træffer vi rime
elige foranstalttninger for at oplyse alle pa
arter, vi har videregivet
v
oplysningerne til, at du ønsker at få
p
personoplysnin
ngerne slettet.
A
Alle vores we
ebsteder kan af og til indeholde links til og fra we
ebsteder, som
m tilhører vorres partnernettværk,
a
annoncører og tilknyttede orrganisationer. Hvis du følge
er et link til ett af disse webs
steder, skal du
u være opmæ
ærksom
p
på, at disse websteder
w
harr deres egen politik om da
atabeskyttelse,, og at vi ikk
ke påtager os noget ansvar eller
e
erstatningsans
svar i forbindelse med derres politikker. Før du ind
dsender perso
onoplysninger til de pågælldende
w
websteder, børr du rådføre dig med deres politikker.
et til indsigt i de
d oplysningerr, vi har om dig. Du kan udøve denne rett til indsigt i he
enhold
I henhold til GDPR har du re
ver anmodning
g om adgang håndteres
h
vederlagsfrit.
til loven. Enhv
Æ
Ændringer aff vores politik
k om databes
skyttelse
E
Eventuelle frem
mtidige ændrin
nger af vores politik
p
om data
abeskyttelse vil
v blive offentlliggjort på den
nne side, og du
u vil i
g
givet fald blive
e informeret he
erom pr. e-ma
ail.
F
Forespørgsler og klager
H
Hvis du har sp
pørgsmål til os
s om dine pers
sonoplysninge
er, er du velko
ommen til at kontakte
k
vores
s operationsteam på
e
e-mailadressen
n DPO@vink.com.
K
Klager vedrøre
ende enhver aktivitet
a
ifm. med en virks
somhed i Vink
k gruppen kan
n også rettes mod enhver af de
følgende nation
nale databesky
yttelsesmyndigheder:

Ø
Østrig

Navn
O
Osterreichische
D
Datenschutzbeh
hör
d
de
C
Commissie
voorr
d bescherming
de
g
v
van
de
p
persoonlijke
levenssfeer (CB
BPL)

Adresse
Hohenstaufengas
se 3, 1010
0 Wien

Website
p://archiv.dsb.g
gv.
Xhttp
at/sitte/6256/defaultt.as
px

e-mailadresse

Tele
efonnummer

dsb@dsb.g
gv.at

+43
3 1 531 15 /
202525

Rue de la Presse
35, 1000
Brussels

https
s://www.privacy
yco
mmis
ssion.be/

commissio
on(at)pri
vacycomm
mission.b
e

+32
2 2 274 48 78

Úřad pro ochran
Ú
nu
o
osobních
údajů

Pplk. Soch
hora
27, 170 00
0 Praha
7

https
s://www.uoou.cz/
en/

https://ww
ww.uoou
.cz/en/

+ 42
20 234 665 111
1

D
Danmark

D
Datatilsynet

Borgergad
de 28,
5, DK-130
00
Københav
vn K

https
s://www.datatils
syn
et.dk
k/english/thedanis
sh-dataprote
ectionagency/contact/

dt@datatilsynet.dk

+45
5 33 19 32 00

F
Finland

Tietosuojavaltuu
T
ute
t
tun
toimisto

ntie 9,
Ratapihan
6th floor, 00520
HELSINKII

http:///www.tietosuo
oja.
fi/en//index/yhteystie
ed
ot.htm
ml

tietosuoja@om.fi

+35
58 29 56 66700

F
Frankrig

Commission
C
N
Nationale
I
Informatique
ett
L
Libertés
(CNIL)

e
3 Place de
Fontenoy,, TSA
80715, 75
5334
PARIS CEDEX 07

https
s://www.cnil.fr/e
en
/hom
me

T
Tyskland

Die
D
B
Bundesbeauftra
gte
f den
für
D
Datenschutz
und
d
die
I
Informationsfre
ihe
it

Husarensttr. 30 53117 Bonn

https
s://www.bfdi.bu
und
.de

B
Belgien

T
Tjekkiet

+33
3 1 53 73 22 22

poststelle@
@bfdi.bu
nd.de

+49
9 228 997799 0

U
Ungarn

Nemzeti
N
A
Adatvédelmi
és
I
Információszaba
ads
á Hatóság
ág

H-1125
Budapest,,
Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C
C

https
s://www.naih.hu
u/g
enera
alinform
mation.html

N
Nederlande
n
ne

Autoriteit
A
P
Persoonsgegeve
ens

uslaan
Prins Clau
60, 2595 AJ DEN
HAAG

s://autoriteitperrso
https
onsge
egevens.nl/

N
Norge

D
Datatilsynet

Tollbugata
a 3,
0152 Oslo
o

s://www.datatils
syn
https
et.no
o/

S
Slovakiet

Úrad na ochranu
Ú
u
o
osobných
údajo
ov
S
Slovenskej
r
republiky

Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27

http:///dataprotection.
gov.s
sk/

S
Spanien

Agencia Españo
A
ola
d Protección de
de
e
D
Datos
(AEPD)

C / Jorge Juan,
6. 28001 Madrid

https
s://www.agpd.e
es/
porta
alwebAGPD/inde
exiden--idphp.php

S
Sverige

D
Datainspektione
en

Drottninggatan
29, plan 5

pe
http:///www.datainsp
ktionen.se/

datainspektionen
@datainsp
pektione
n.se

S
Schweiz

Eidgenössischerr
E
D
Datenschutzun
nd
Ö
Öffentlichkeitsb
ea
u
uftragter
(EDÖB
B)

Federal Pa
alace
West Wing
g, 3003
Bern

s://www.bk.adm
min
https
.ch/

info@bk.a
admin.ch

U
UK

IInformation
C
Commissioner’s
s
O
Office

Wycliffe House,
H
Water Lan
ne,
Wilmslow,,
Cheshire SK9
S
5AF

s://ico.org.uk/
https

E
EU

European Data
E
P
Protection
S
Supervisor

Rue Montoyer
30, Brussels

s://secure.edps..eu
https
ropa..eu/EDPSWEB/e
edp
s/EDP
PS/Contact

privacy@n
naih.hu

+36
6 1 391 1400

+31 70 888 85 00
veiledning
g@datatil
synet.no

statny.doz
zor@pdb.
gov.sk

+47
7 22 39 69 00

+42
21 7 59379 378

+34
4 901 100 099 +34
4 912 663 517
+46
6 8 657 61 00

+41 58 462 21 11

+44
4 1625 545745

edps@edp
ps.europ
a.eu

+32
2 2 283 19 00

