Databeskyttelseserklæring for scanbalt.dk

Vi er glade for, at du har besøgt vores hjemmeside. I det følgende vil vi informere dig om, hvordan vi
behandler dine personrelaterede data iht. art. 13 i databeskyttelsesforordningen.
Ansvarlig
Den instans, der angives i kolofonen, er ansvarlig for dataindsamlingen og -behandlingen, som
beskrives i det følgende.
Brugsdata
Hvis du besøger vores hjemmeside, lagres der af statistiske årsager midlertidigt såkaldte brugsdata
som protokol på vores webserver for at forbedre vores hjemmesiders kvalitet. Disse dataoplysninger
består af:
•
•
•
•
•
•
•

den side, hvorfra filen blev hentet
filens navn
dato og klokkeslæt for forespørgslen
den overførte datamængde
besøgets status (fil overført, fil ikke fundet)
beskrivelsen af den anvendte webbrowsertype
IP-adressen på den forespørgende computer, der forkortes, så der ikke længere kan
etableres en personrelation

De nævnte protokoldata gemmes kun i anonymiseret form.
Dataoverførsel til tredjemand
Vi overfører dine data inden for rammerne af en ordrebehandling iht. art. 28 i
databeskyttelsesforordningen til tjenesteudbydere, der hjælper os med driften af vores hjemmesider
og de dermed forbundne processer. Vores tjenesteudbydere er underlagt vores instrukser og dermed
forpligtet iht. kontrakt. Dette kan f.eks. være tjenesteudbydere i forbindelse med hosting eller
webanalyse.
Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmesider. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed og
kan udlæses. Man skelner mellem session-cookies, der slettes igen, når du lukker din browser, og
permanente cookies, der også gemmes efter, at den enkelte session er afsluttet. Cookies kan
indeholde data, der gør det muligt at genkende den anvendte enhed. Cookies indeholder til dels også
oplysninger om bestemte indstillinger, der ikke kan personrelateres.
Vi bruger session-cookies og permanente cookies på vores hjemmesider. Behandlingen sker på
grundlag af art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. f i databeskyttelsesforordningen og med henblik på hhv. at
optimere og muliggøre brugernavigationen og tilpasse visningen af vores hjemmeside.
Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om placeringen af cookies. På den måde bliver
brugen af cookies tydelig for dig. Derudover kan du til hver en tid slette cookies via den respektive
browserindstilling og forhindre, at der registreres nye cookies. Vær opmærksom på, at vores
hjemmesider dermed muligvis ikke vises optimalt, og visse funktioner teknisk set ikke længere står til
rådighed.
Dine rettigheder som bruger

Ved behandling af dine personrelaterede data giver databeskyttelsesforordningen dig bestemte
rettigheder som bruger af en hjemmeside:
1. Indsigtsret (art. 15 i databeskyttelsesforordningen):
Du har ret til at forlange at få at vide, om der behandles personrelaterede data. Hvis det er tilfældet,
har du ret til at få indsigt i disse personrelaterede data og til de oplysninger, der er anført i detaljer i
art. 15 i databeskyttelsesforordningen.
2. Ret til at få oplysninger rettet og slettet (art. 16 og 17 i databeskyttelsesforordningen):
Du har ret til straks at forlange at få rettet urigtige personrelaterede data, der vedrører dig og evt.
korrigeret ufuldstændige personrelaterede data.
Du har desuden ret til at forlange, at personrelaterede data, der vedrører dig, straks bliver slettet,
hvis en af de anførte grunde i art. 17 i databeskyttelsesforordningen gør sig gældende, f.eks. hvis
dataene ikke længere er nødvendige for at opfylde de pågældende formål.
3. Ret til begrænsninger i behandlingen (art. 18 i databeskyttelsesforordningen):
Du har ret til at forlange begrænsninger i behandlingen, hvis der foreligger en af de forudsætninger,
der er anført i art. 18 i databeskyttelsesforordningen, f.eks. hvis du har gjort indsigelse mod
behandlingen under en evt. kontrol.
4. Ret til at transmittere data (art. 20 i databeskyttelsesforordningen):
I bestemte tilfælde, der fremgår i detaljer i art. 20 i databeskyttelsesforordningen, har du ret til at
modtage personrelaterede data om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart
format og har ret til at forlange, at disse data transmitteres til en tredje person.
5. Indsigelsesret (art. 21 i databeskyttelsesforordningen):
Indsamles der data på grundlag af art. 6 stk. 1 pkt. 1 lit. f (databehandling til varetagelse af
berettigede interesser), har du af årsager, der skyldes din særlige situation, til hver en tid ret til at
gøre indsigelse mod behandlingen. Så behandler vi ikke længere de personrelaterede data, med
mindre der foreligger påviselige, ufravigelige, beskyttelsesværdige årsager til behandlingen, der
vejer tungere end interesserne, rettighederne og frihederne for den pågældende person eller
behandlingen sker med henblik på at gøre retskrav gældende, udøve dem eller forsvare dem.
6. Klageadgang hos en tilsynsførende myndighed
Du har iht. art. 77 i databeskyttelsesforordningen ret til at indgive klage hos en tilsynsførende
myndighed, hvis du mener, at behandlingen af data, der vedrører dig selv er i strid med
datasikkerhedslovgivningen. Klageadgangen kan først og fremmest gøres gældende hos en
tilsynsførende myndighed i medlemsstaten for din bopæl, din arbejdsplads eller stedet for den
formodede krænkelse.
Kontaktdata for den dataansvarlige
Virksomhedens dataansvarlige person står gerne til rådighed for oplysninger eller forslag vedrørende
databeskyttelse.

