Persondatapolitik for MO Implements A/S

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan MO Implements A/S behandler dine oplysninger.

Data ansvarlig:
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger:
MO Implements A/S
CVR: 26350689
MO Implements A/S
Ulvevej 24C
7800 Skive
96140444
mo@mo-i.dk

Brug af personoplysninger:
Vi anvender dine personlige oplysninger til følgende formål:
•

udelukkende at tage kontakt til dig som har henvendt sig via vores kontakt formular.

Kategori af personoplysninger:
Almindelige oplysninger:
•

navn, adresse, mail, telefonnummer, virksomhedsoplysninger.

Kilder:
•

Vi indsamler ikke oplysninger fra andre kilder end dig eller din virksomhed.

Behandlingsgrundlag:
Vi behandler dine personlige oplysninger udelukkende for:
•

Opfølgning og tilbagemelding med accept fra dig.

Videregivelse af dine oplysninger.

•

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger baseret på oplysninger fra dig selv eller din
virksomhed.

Opbevaring af personlige oplysninger:
•

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i begrænset periode samt efter gældende
lovgivning.

Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:
•

Du har ret til at anmode om indsigt og berigtigelse af dine personoplysninger.

•

Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger efter gældende lovgivning.

•

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen
af dine personoplysninger begrænset.

•

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til
brug for direkte markedsføring.

•

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at
tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for
lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

•

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

•

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig skriftligt JF ovenstående adresse.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du
f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder
i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

