PRIVATLIVSPOLITIK HOS DINES JØRGENSEN & CO. A/S
Formål
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og din aktivitet
hos Dines Jørgensen & Co. A/S.
Hvis du ønsker at købe og modtage en ydelse af os, har vi brug for at indsamle visse persondata
for at kunne gennemføre rådgivningen og for at kunne tilbyde dig vores services.
Vi bruger kun dine personoplysninger til at sende den information, du selv har efterspurgt eller
behandle den relevante information i henhold til din anmodning.
Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi om dig?
Vi anvender dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer mm., som du selv angiver i din
henvendelse til os.
Dines Jørgensen & Co. A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig
følgende:
• Anvender kontaktformularen på vores hjemmeside
• Kontakter os telefonisk eller på mail med ansøgninger, spørgsmål mm.
• Deltager i konkurrencer, messer og andre aktiviteter
Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og
finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
• Koncernselskaber
• Offentlige myndigheder
Er du en af vores kunder, samarbejdspartnere mv.?
Vi registrerer personoplysninger om dig og den virksomhed, du repræsenterer. Vi kan registrere
dit navn, stilling, arbejdsgiver, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger mv., men der er kun
tale om oplysninger, som du selv har oplyst til os.
Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til
tredjelande.
Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører herunder databehandlere som bistår
Dines Jørgensen & Co. A/S med drift af virksomheden.
Dine rettigheder
Som registeret har du ret til at få oplyst, hvilke persondata, vi behandler om dig.
Du har til enhver tid ret til:
• at gøre indsigelse imod hvordan vi anvender dine persondata
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•
•

at få adgang til dine persondata samt
at få ændret dine persondata

Du kan også anmode om:
• at vi sletter dine personoplysninger, hvis formålet med indhentningen ikke længere er
gældende.
Henvendelse herom skal ske til GDPR@dj-co.dk
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine persondata, kan du tage kontakt til
datatilsynet - www.datatilsynet.dk.
Links til andre hjemmesider
På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af
andre selskabers hjemmesider eller for deres behandling og indsamling af dine personlige
oplysninger.
Jobansøgninger
Hvis du søger job hos os, kan vi indsamle følgende personoplysninger fra dig:
•
•
•
•
•
•
•

E-mailadresse
Navn
CV
Detaljer om tidligere ansættelser og referencer
Uddannelseshistorik
Professionelle kvalifikationer
Sprog og andre kompetencer

Når du sender en ansøgning til os, gemmer vi dine oplysninger i op til 6 måneder. Denne
periode vil kun blive forlænget efter samtykke med dig.
Dine personoplysninger bliver løbende slettet, når formålet med opbevaringen af dem er
afsluttet.
Den dataansvarlige
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Dines Jørgensen & Co. A/S
CVR-nr. 18 41 18 30
Kirsebæralle 9-11
3400 Hillerød
E-mail
gdpr@dj-co.dk
Telefon
48 26 06 66
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