Gentofte d. 2. juli 2019

PERSONDATAMEDDELELSE
Når FRONTSETTER registrerer personoplysninger på kunder, er FRONTSETTER
forpligtet til at give den enkelte kunde en række oplysninger om persondatabehandling.
Formålet med denne persondatameddelelse er at forklare, hvilke oplysninger
FRONTSETTER har og hvordan disse oplysninger behandles. Du kan altid kontakte
FRONTSETTER, hvis du vil vide mere.
Dataansvarlig:
FRONTSETTER v/ Pia Friberg Krejsager, CVR-nr. 27382282, Parkovsvej 14, 2820
Gentofte.
Formålet med indsamling og registrering af oplysninger:
Formålet er at skabe grundlag for hensigtsmæssige coaching- og uddannelsesforløb samt
at kunne invitere kunder til arrangementer.
Derudover bruges data – i fald kunderne har givet samtykke – til at markedsføre relevante
tilbud i nyhedsbreve.
Kategorier:
- Personlighedstest.
- CV’er og ansøgninger.
- Oplysninger som CPHbusiness skal have for at oprette uddannelseshold.
- E-mailadresser.
Retsgrundlag:
Behandlingen af personoplysninger på baggrund af samtykke er reguleret i
persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1 og i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Videregivelse af oplysninger:
Kun oplysninger til CPHbusiness vedr. oprettelse af uddannelseshold videregives.
FRONTSETTER har indgået en Databehandleraftale med CPHbusiness.
Anvendte underleverandører (underdatabehandlere):
1. Integrative Enneagram Solution, 154 Main Road, sea Point, The Equniox Building, 5th floor
Suit 503 Sea Point, Cape Town, Sout Africa, 7806. Serveren står i Holland.
2. Human Developers, M. Bechs Allé 96, 2650 Hvidovre. CVR-nr. 39786842
Opbevaring:
Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovenfor
oplyste formål.

Adgang til personoplysninger:
Den enkelte kunde kan til enhver tid bede om at få indsigt i de oplysninger, som
FRONTSETTER ligger inde med.
Kunder kan også bede om at får opdateret eller slettet egne personoplysninger. Dette sker
via kontakt@frontsetter.dk.
Klageret:
FRONTSETTER håber, at kunder der mener at FRONTSETTERS behandling af
persondata ikke er lovlig straks vil kontakte FRONTSETTER via kontakt@frontsetter.dk.
Ellers er der mulighed for at klage til Datatilsynet.
Ændringer i denne persondatameddelelse:
FRONTSETTER forbeholder sig retten til at opdatere, omforme og ændre denne
persondatameddelelse.
Med venlig hilsen

Pia Friberg Krejsager

