Datapolitik
BizBuddy ApS (herefter kaldet BB) er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om besøgende på
hjemmesiden og modtagere af nyhedsbreve. BB søger for, at behandling af personoplysninger sker i
overensstemmelse med lovgivningen.
Dataansvarlig:
BizBuddy ApS
CVR-nr.:36453680
Rudegård Alle 5
2840 Holte
mdj@bizbuddy.dk
Personoplysninger
Når du bruger BB´s website, opsamler BB data for at kunne lave statistik, optimere funktionen og målrette
markedsføring.
– Din IP-adresse (anvendes til statistiske formål og remarketing).
– Dit operativsystem og browserversion (anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på
hjemmesiden)
Når du samtykker til at modtage nyhedsbrev, gemmer BB personoplysninger om dig.
Følgende oplysninger gemmes:



Navn
Firma



E-mail

Når du benytter BB´s kontaktformular via hjemmesiden, indsamler BB følgende oplysninger om dig:


Navn




Firma
Telefon



E-mail

Disse oplysninger kan blive brugt til at tage kontakt via telefon eller e-mail, som angivet ved
kontaktformularen. Ved brug af kontaktformularer antages det, at du giver samtykke til dette.
Ved tilmelding til BB arrangementer, undervisning og foredrag, registrerer BB i forbindelse med
tilmeldingerne: navn, telefonnummer og mail til brug for kommunikation og afvikling.

Opbevaringsperiode
BB opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis
afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med den pågældende
opgave udført for kunden.
Videregivelse
BB stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller
lignende formål.
Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger BB behandler om dig, og du kan gøre indsigelse mod at
BB behandler dem. Du kan også bede om at få dine data udleveret i et elektronisk format. Du har ret til at
få berigtiget og ajourført de personoplysninger, BB har registreret om dig. Du har ret til at få slettet de
personoplysninger, BB har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter BB alle
oplysninger, som BB ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Er behandlingen af personoplysninger
baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling
herefter ophører, medmindre BB efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
Sikkerhed
BB beskytter dine personoplysninger på følgende måde: BB´s it-systemer har generelt et højt
sikkerhedsniveau, og BB tilpasser løbende den aktuelle risikovurdering. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der
resulterer i en høj risiko for dig, vil BB underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
Persondatapolitikken bliver løbende ajourført.
Klageinstans
Du har mulighed for at klage over BB´s behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se
kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

BB har indgået følgende databehandlingsaftaler:
Danløn
https://www.danlon.dk/globalassets/abc_ewp/filer/databehandleraftale-danlon-dec-2017.pdf
E-conomic
https://www.e-conomic.dk/sikkerhed/dpa

