Privatlivspolitik for
Lilleheden A/S
Tak for dit besøg på vores hjemmeside.

Vi behandler også data, som du giver os, i forbindelse
med din brug af hjemmesiden eller vores online-tjenester, fx når du udfylder en formular eller registrerer
dig online, herunder dit navn, firmanavn, firmaadresse,
arbejdstelefonnummer, e-mailadresse, titel, produktinteresse samt øvrige oplysninger du giver til os.

Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer
dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores services. Vi behandler dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg
ved at bruge vores services.

Vi bruger dine oplysninger, for at vi kan gøre relevante services og produkter tilgængelige for dig, og
til at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside og
online-tjenester samt de services og produkter, vi tilbyder.

I vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du
har i forbindelse med brug af vores produkter og services.
Behandlingsaktiviteter
Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter personaleadministration, gennemførelse af kundesamarbejder
og leverandørsamarbejder samt markedsføringsaktiviteter.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime
interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.
1, litra f) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og cookiebe-kendtgørelsen
§ 3).
Kundesamarbejder
Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores kunder.
Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger,
som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.
Besøgende på hjemmeside og sociale medier
Når du besøger Lillehedens hjemmeside eller bruger
vores andre online-tjenester (LinkedIn og Facebook),
kan Lilleheden behandle oplysninger om din IPadresse samt informationer om din computer, enhed
og browser.

I forhold til kundesamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger,
såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
og stillingsbetegnelsen på kontaktpersonen.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (fx
oplysninger om den måde, du kommer ind på vores
hjemmesider på, hvordan du navigerer rundt på den,
hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine
søgninger, reklamer du har set mv.). Disse oplysninger
indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold
til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser over for kunder.
Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig
(databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b)
eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).
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Leverandører
Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber
os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder
primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og
tjenesteydelser.

de personoplysninger vi behandler gennem tekniske
og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter
sikkerheden i den IT-understøttelse vi anvender i Lilleheden. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, de af Lilleheden fastsatte retningslinjer
og politikker, som vores ansatte skal efterleve.
Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger
omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling,
herunder at vi overholder de behandlingsprincipper
persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer, at
vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige
personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelsen på kontaktpersonen.

Sletning
De personoplysninger vi indsamler og behandler,
sletter vi når vores behandlingsformål er opfyldt, og
vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.

Herudover vil indgå oplysninger, som udveksles med
os, eksempelvis e-mail- og telefonkorrespondance.
Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til
administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift. Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen
artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores legitime interesser
(databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

Registreredes rettigheder
De personer, vi behandler personoplysninger om, har
efter persondatalovgivningen en række rettigheder,
som vi respekterer. Rettighederne omfatter:
- retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse
eller sletning af personoplysninger vi behandler
- retten til at få begrænset af vores behandling af
personoplysninger om den registrerede
- retten til at gøre indsigelse mod behandling samt
- retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv
udleveret
- Retten til at trække et samtykke tilbage

Hvor indsamler vi oplysninger fra?
De personoplysninger vi indsamler og behandler indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi
indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger
fra anden side, såsom offentlige databaser mv.
Videregivelse af personoplysninger
Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om,
behandlingsformålet og den sammenhæng personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige
såsom kommuner, SKAT mv.

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder,
kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder
du nedenfor.
Klage
Hvis du er uenig i eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til
os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger
med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.

Du har også 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.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en
videregivelse.
Behandlingssikkerhed
Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af
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Vores kontaktoplysninger
Lilleheden A/S
Hovedvejen 114
9850 Hirtshals
CVR 24 07 77 13
+45 88 96 92 00
Bogholderi@lilleheden.dk
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.
Opdatering af vores persondatapolitik
Vi gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i
overensstemmelse med gældende lovgivning og
principper for behandling af personoplysninger.
Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside
www.lilleheden.dk.
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