OPLYSNINGER OM INFO-CENTERS BEHANDLING AF
PERSONOPLYSNINGER
1. VI ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OS?
Info-Center er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om
dig – enten via offentligt tilgængelige kilder (eksempelvis Krak) eller oplysninger du selv har
givet os.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Info-Center IVS
Skjoldsgade 96, 1T
6700 Esbjerg
CVR-nr.: 37 24 29 69
Telefon: 30 73 67 00
Mail: info@info-center.nu
Web: www.info-center.nu

2. FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE
PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:




Udsendelse af nyhedsbreve.
Oplysning om kampagner og tilbud
Salg og bestillinger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi
også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt
informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af
interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime
interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv service i form af
udsendelse af nyhedsbreve, samt bestilling og evt. reservering af varer.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Almindelige kategorier af personoplysninger, såsom navn, adresse, cvr, e-mailadresse og
telefonnr.

4. MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:


Databehandlere (Inter-Sign og ComputerSalg i forbindelse med bestilling af hardware)

5. HVOR DINE PERSONOPLYSNINGER STAMMER FRA
Dine personoplysninger stammer fra din tilmelding til nyhedsbrevet via vores hjemmeside,
bestilling af vore service og ydelser, eller oplyst direkte til sælger ved personlig kontakt.

6. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog
kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningerne i
forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev og optimering af kundekartotek, når vi skal
fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

7. RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os
på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
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.

8. DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
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.
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 eller lovlige 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.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. KLAGE TIL DATATILSYNET
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.

