Privatlivspolitik til website Kirk Electronic

PERSONDATAPOLITIK
Generelt
Vi registrerer kun data om vore kunder og de interessenter som
selv henvender sig. Registrering sker pr. e-mail og telefon, og der
kan ikke registreres henvendelser via vores website. Vi registrerer
disse kontaktoplysninger:
· Navn
· Adresse
· Telefonnummer
· Mailadresse.
Du har altid mulighed for at få indsigt i de data, vi har registreret
om dig. Du kan gøre indsigelse mod enhver registrering i henhold
til reglerne i Persondataloven.
Cookies
Vi anvender ikke cookies på vores website.
Oplysninger bliver ikke videregivet uden dit samtykke
Vi hverken sælger eller videregiver registrerede oplysninger uden
først at få dit samtykke.

Mails
Hvis du er kunde hos os, gemmer vi dine mails lige så længe, du er
kunde. Ifølge bogføringsloven skal vi opbevare nogle oplysninger i
fem år. Det gælder f.eks. fakturaer til dig.
Hvis du ikke er kunde, opbevarer vi dine mails, så længe det er
relevant af hensyn til de oplysninger, du har bedt om.
Hvem har adgang til oplysninger i vore databaser?
De funktioner i vort firma som beskæftiger sig med at servicere
vore kunder, har adgang til de registrerede persondata.
Sikkerhed
Vi opbevarer de registrerede persondata ukrypteret. Persondata
opbevares i databaser, der er beskyttet mod uautoriseret adgang
ved hjælp af brugerid og password.
Yderligere oplysninger om de persondata,
som vi registrerer
Du er altid velkommen til at skrive til jens@kirkelectronic.com eller
ringe til +45 9785 3100. Vi svarer på hverdage mellem kl. 8 og 16.
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Hvor længe opbevarer vi de registrerede persondata?
Vi opbevarer de registrerede data så længe det er nødvendigt, for
at kunne yde en god service over for vore kunder og interessenter
som selv har henvendt sig til os.
Såvel kunder som interessenter kan naturligvis til enhver tid bede
om at blive slettet.
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