Persondatapolitik for Sørensen Byg ApS
Nærværende persondatapolitik fastlægger retningslinjerne for Sørensen Byg’s måde at behandle dine personoplysninger på.
I det følgende redegøres for, hvordan vi behandler de personlige oplysninger som du afgiver i mails m.m.
Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Sørensen Byg ApS
Bygmestervej 2, Øster Højst
6240 Løgumkloster
CVR: 31891027
Tlf.: 74775024
mail@sorensen-byg.dk
www.sorensen-byg.dk
Indsamling af personoplysninger
De personoplysninger vi samler, omfatter dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse eller erhvervsadresse, dit telefonnummer og
lignende identifikationsoplysninger.
I forbindelse med udarbejdelse af tilbud, opgaver og fakturaer er disse oplysninger nødvendige for udførelsen af disse.
Oplysningerne kategoriseres som ikke-personfølsomme.
Anvendelse af personoplysninger
Oplysningerne bruges til at identificere dig som kunde og anvendes til følgende formål:
-

Oprettelse af kunde med telefonnummer som kundenummer
Sagsoprettelse
Ejendomsoplysninger via OIS eller arealinfo.
Byggeansøgninger
Oprettelse af fakturaer
Udsendelse af evt. tilbud og fakturaer og kontoudtog samt dialog på e-mail og telefon

Sendte og modtagne e-mails gemmes under sagsforløbet og i en periode fremover (max 5 år). Det anbefales ikke at sende
personfølsomme oplysninger som cpr-nummer, helbredsoplysninger m.v. på e-mail. Dine oplysninger vil kun blive behandlet af
tilbudsafgiver/ordrebehandler, kontorpersonale og revisor, og vil ikke blive videregivet uden din tilladelse.
Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine oplysninger til offentlige
myndigheder, advokat eller politiet.
I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden, vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.
Dine rettigheder
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har herudover også ret til at få berigtiget,
slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv,
som du her givet os og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet.
Ændringer af oplysninger m.v.
Hvis du ønsker at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, kan du rette henvendelse til
mail@sorensen-byg.dk eller på tlf. 74775024.

