Persondatapolitik

Persondatapolitik i forhold til kunder af og samarbejdspartnere med BG-Cykler

Denne persondatapolitik gælder for
BG-Cykler
Hovedvejen 110
2600 Glostrup
BG-Cykler indsamler og behandler personoplysninger om forretningens kunder og samarbejdspartnere. Der
indsamles udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, og der indsamles kun data i det omfang, der er
tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til forretningens formål og virke.
De indsamlede og behandlede personoplysninger bliver kun kontrolleret og ajourført i forbindelse med
handel.
Hvilke oplysninger indsamles og behandles?
Privatpersoner.: (debitor)
Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse indsamles og behandles.
Virksomheder.: (kreditor)
Firmanavn, adresse cvr.-nummer, telefonnummer, mailadresse og bankkontonummer indsamles og
behandles.
Hvornår sker der databehandling?
Privatpersoner.: (debitor)
Indsamling, registrering og behandling af data sker ved oprettelse af kunder, (debitor) i forbindelse med
køb af cykler og eller andre ydelser i forretningen. Disse date bruges primært til dialog ved reparationer af
kundens cykel, og ved indkaldelse til serviceeftersyn, eller indkaldelse generelt i forbindelse med
fabrikstilbagekaldelser.
Virksomheder.: (kreditor)
Indsamling, registrering og behandling af data sker ved oprettelse af kreditor, i forbindelse med køb af
Deres vare og eller andre ydelser hos kreditor. Disse date bruges så BG-Cykler kan se hvor meget der
handles hos den enkelte kreditor.
Hvem deler vi oplysningerne med?
BG-Cyklers database vedligeholdes af eksterne leverandører.
HELIOS
v/RST Aps
Tølløsevej 47
2700 Brønshøj
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Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke
Oprettelse som kunde hos BG-Cykler betragtes som samtykke til, at forretningen registrerer og behandler
de for kundens opretholdelse og virke nødvendige oplysninger. En hver kunde kan til enhver tid
tilbagekalde sit samtykke.
Ret til at få adgang til sine personoplysninger
De, der har oplysninger registreret hos BG-Cykler, kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke
oplysninger der er registreret om den pågældende.
Ret til at få rettet eller slettet sine personoplysninger
De, der har oplysninger registreret hos BG-Cykler, kan til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset
behandlingen af de pågældendes data.
Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er tilstede, vil de
pågældende data blive slettet hos foreningen. Sletningen vil dog ske under hensyntagen til
bogføringslovens regler og pligter for opbevaring af regnskabsmateriale og bogføringsdata.
Klage og indsigelse

De, der har oplysninger registreret hos BG-Cykler, har mulighed for at klage over vores behandling af
personoplysninger til
Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K.
Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

