PERSONDATAPOLITIK FOR APPLIA DANMARK

1

APPLiA Danmark er foreningen for producenter og importører af hvidevarer og
elektriske husholdningsartikler i Danmark. Denne politik beskriver, hvordan og
på hvilket grundlag APPLiA Danmark behandler dine personoplysninger.

1

DATAANSVARLIG

2

APPLiA Danmark er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi indsamler om dig.

3

Ansvaret for, at APPLiA Danmark overholder databeskyttelseslovgivningen påhviler direktøren

4

Du er velkommen til at kontakte os her:
APPLiA Danmark
Tuborgvej 5,
2900 Hellerup.
CVR-nr. 21661511
Mail applia@applia-danmark.dk
Tlf. 33 36 91 92

2

FORMÅL

5

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen behandler vi kun dine
personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund til det.

6

Formålet med APPLiA Danmarks behandling af personoplysninger er 1) at kunne
komme i kontakt med kontaktpersoner hos vores medlemsvirksomheder, 2) at
kunne komme i kontakt med andre relevante brancheaktører, herunder ved at
udsende vores fagblad ”Hvidvare-Nyt”, for derigennem at varetage vores medlemmers interesser og 3) at udsende nyhedsmails til personer, der ønsker det.

3

JURIDISK GRUNDLAG

7

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er:



Til brug for APPLiA Danmarks administration af medlemskab af foreningen behandler APPLiA Danmark personoplysninger om kontaktpersoner i medlemsvirksomhederne i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, idet
behandlingen er nødvendig for opfyldelse af medlemskabet hos APPLiA Danmark.



Med henblik på at kunne komme i kontakt med relevante aktører i branchen, herunder ved udsendelse af fagbladet ”Hvidvare-Nyt”, behandler APPLiA Danmark
navn og kontaktoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at APPLiA Danmark kan forfølge
en legitim interesse, der består i at servicere og varetage medlemmernes interesse.



Med henblik på udsendelse af APPLiA Danmarks nyhedsmail sker behandling af
personoplysninger på grundlag af samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a. Det er frivilligt, om du vil give dette samtykke, og du kan
til enhver tid trække samtykket tilbage ved at give os besked herom. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og
op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har
det derfor først virkning fra dette tidspunkt.



Forekommer der tilfælde, hvor APPLiA Danmark efter særlig lovgivning er retligt
forpligtet til at videregive personoplysninger, sker denne videregivelse i henhold
til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

4

TYPER AF PERSONOPLYSNINGER

8

Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold
til de formål, der er defineret ovenfor under pkt. 3.

9

Vi behandler kun almindelige personoplysninger om dig, i form af dit navn og
dine kontaktoplysninger. Dine kontaktoplysninger vil typisk være telefonnummer,
e-mail-adresse samt bopælsadresse.
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5

HVOR DINE OPLYSNINGER STAMMER FRA

10

De oplysninger, vi behandler, modtager vi typisk fra dig eller fra medlemsvirksomheden, hvor du er ansat.

6

OPBEVARING

11

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at varetage det formål, der begrunder behandlingen. Vi sletter dine personoplysninger,
så snart du ikke længere har en relevant tilknytning til APPLiA Danmark f.eks. på
grund af jobskifte eller ved en medlemsvirksomheds udmeldelse af APPLiA Danmark. Ved framelding af vores nyhedsmail eller framelding af ”Hvidvare-Nyt” slettes dine personoplysninger straks.

7

VIDEREGIVELSE

12

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre.

8

OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE

13

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

9

DINE RETTIGHEDER

14

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er
du velkommen til at kontakte os (se afsnit 1).


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en
række yderligere oplysninger.



Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
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Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet
for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.



Ret til begrænsning af behandling
Du har 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.



Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger.



Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

15

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10

KLAGE TIL DATATILSYNET

16

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den
måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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