Persondatapolitik
Som et naturligt led i 3Designs aktiviteter, sker der en behandling af oplysninger om vores kunder og samarbejdspartnere. Det er
3Designs politik, at der skal være åbenhed om denne behandling. Derfor beskriver denne politik, hvordan 3Design behandler
personoplysninger.

Dataansvarlig:
Det er 3Design, cvr.nr. 34327181, Tornbjergvej 13, 4140 Borup, der er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, der er
beskrevet i denne politik.

Hvilke personoplysninger behandler vi:

Kundeservice og kommunikation
Når du henvender dig til 3Design eller kommunikerer med os i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som
du afgiver, med henblik på at behandle dine henvendelser. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os,
medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. Hvis du fremsender følsomme oplysninger via e-mail,
bør oplysningerne alene sendes i krypteret form.

Brug af hjemmeside
3Design har adgang til oplysninger om besøgende på 3Designs hjemmeside samt de besøgendes brug af hjemmesiden og dennes
funktioner. Når du har besøgt 3Designs hjemmeside, kan vi indsamle følgende oplysninger om dig, afhængigt af dit samtykke:
•
•
•

De sider du har besøgt på 3Design.dk herunder hvornår og hvor længe
Browsertype
IP-adresse

Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden.
Vi kan ikke se hvor du kommer fra eller hvor du surfer hen på internettet, når du forlader vores hjemmeside.
Den indsamlede data behandles på grundlag af dit samtykke. Dette samtykke kan altid kaldes tilbage ved at trykke på Cookie-popup´en. Tilbagekaldelse virker kun fremadrettet.

Videoovervågning
3Design foretager videoovervågning på virksomhedens adresse. Formålet med videoovervågning er forebyggelse af kriminalitet
samt sikkerhed for vores personale og ejendom.
3Design har opsat skilte ved de områder som videoovervåges.
Optagelserne slettes løbende efter 30 dage og vil kun blive tilgået og gennemset i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger
eller i forbindelse med intern og ekstern kontrol.
I tilfælde af kriminelle handlinger eller mistanke herom, kan optagelserne videregives til Politiet.
Der kan desuden ske videregivelse, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Cookies
3Design anvender cookies på vores hjemmeside. Disse kan indsamle personoplysninger. Anvendelse af cookies og behandling af
personoplysninger i den forbindelse er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik.

Opbevaring af personoplysninger
Oplysninger opbevares i forskellige tidsrum og dette fastlægges med hensyntagen til dit evt. samtykke, lovkrævede
opbevaringstider og nødvendighed for at kunne overholde en gældende aftale.
Personoplysninger i forbindelse med erhvervsmæssige samarbejder opbevares som udgangspunkt i 5 år efter aftalens eller
samarbejdets ophør.
Økonomiske oplysninger opbevares som minimum i 5 år plus indeværende regnskabsår, jf. bogføringsloven.
Optagelser fra videoovervågning med henblik på at forebygge kriminalitet slettes eller anonymiseres senest 30 dage, efter
optagelsen fandt sted, medmindre det er nødvendigt for 3Design at opbevare optagelserne med henblik på at behandle en konkret
tvist, fx i forbindelse med opklaring af kriminalitet eller andre ulovlige handlinger.
Oplysninger kan blive opbevaret længere i anonymiseret form, dvs. at det ikke længere vil være muligt at relatere oplysninger til
dig. Bemærk at der kan ske afvigelser fra de fastsatte opbevaringstider, når det efter konkret og saglig vurdering vurderes
nødvendigt og der er hjemmel hertil.

Andre formål
Ud over ovenstående formål kan 3Design ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde lovkrav eller for at
fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Hvem deler 3Design dine personoplysninger med?
3Design videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden dit samtykke eller anden gyldig hjemmel og alene hvis der er
et sagligt formål med videregivelsen. Eksempelvis kan videregivelsen være nødvendig til opfyldelse af en aftale som du er part i,
som fx aftaler med samarbejdspartnere. Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivning kan det også være nødvendigt at
videregivepersonoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

Dine rettigheder:
Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger 3Design behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du har også
ret til at kræve berigtigelse eller sletning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med
lovgivning eller kræve begrænsning af behandlingen.
Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som 3Design har registreret.
Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til:
3Design
Tornbjergvej 13
4140 Borup
E-mail: mail@3design.dk
Telefon: + 45 26282599

