PRIVATLIVSPOLITIK
SEMLER AGRO A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Semler Agro A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.
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DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Semler Agro A/S
CVR-nr. 10089751
Park Allé 355
2605 Brøndby
persondata@semler.dk
+ 45 43 28 82 00
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BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN
Formål

Kategorier af
personoplysninger

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

a)

Almindelige
personoplysninger:

Vi indsamler
oplysninger fra
følgende kilder:

Vi
behandler
dine
personoplysninger
som
beskrevet ovenfor baseret på
følgende
behandlingsgrundlag

Vi kan dele dine
personoplysninger med:

Vi vil opbevare personoplysninger så
længe det er nødvendigt til de formål, der
er nævnt.

Levering af vores ydelse:
Personoplysninger anvendes
til at kontakte dig med henblik
på levering af produkter, du
har købt af os, planlægning og
udførelse af værkstedsbesøg
samt andre services relateret
til de produkter, vi har solgt til
dig.

•
•
•
•
•
•

•
•

b)

Markedsføring:
Personoplysninger anvendes
til
markedsføringsmæssige
formål, herunder at målrette
vores kommunikation med dig
på
baggrund
af
dine

Kundenummer
Navn*
Adresse*
Mail-adresse
Evt. CVR-nummer*
CPR-nummer i det
omfang, det er
krævet i forbindelse
med kurser, du
tilmelder dig via os*
Stelnummer for
købte produkter*
Oplysninger om
reparationer og
services udført på
de maskiner, du har
købt af os*

Almindelige
personoplysninger:
•
•
•

Kundenummer
Navn
Adresse

•

Direkte fra dig

•

Ved udlæsning af
servicekoder og
anden information
fra dine maskiner,
som vi servicerer

Vi indsamler
oplysninger fra
følgende kilder:
•

Direkte fra dig

•

Fra offentligt
tilgængelige kilder
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• Artikel 6.1.b (nødvendig af
hensyn til opfyldelse af en
kontrakt, som du er part i)
• Artikel 6.1.c (nødvendig
for at Semler Agro A/S kan
overholde
en
retlig
forpligtelse i relation til
garanti på de produkter,
du har købt af os.
• Artikel 6.1.f (Nødvendig
for forfølgelsen af legitime
interesse for Semler Agro
A/S). Registreringen af
oplysninger
om
dine
maskiner og det serviceog reparationsarbejde vi
udfører, giver os mulighed
for at optimere såvel vores
interne planlægning som
vores service til dig.

Vi
behandler
dine
personoplysninger
som
beskrevet ovenfor baseret på
følgende
behandlingsgrundlag

•

•

Leverandører og
forhandlere, herunder
producenter af de
produkter, vi
afsætter,
IT-leverandører,
support,
vareleverandører og
finansielle
institutioner, som vi
samarbejder med for
at assistere vores
virksomhed
Koncernselskaber

Vi kan dele dine
personoplysninger med:
•

Leverandører og
forhandlere, herunder
producenter af de

•

Oplysninger om økonomiske
transaktioner gemmes i
overensstemmelse med de til
enhver tid gældende
opbevaringsregler i henhold til
regnskabs- og
bogføringslovgivningen

•

Oplysninger om dine maskiner og
det arbejde, vi har udført på dem,
gemmes indtil vi bliver bekendt
med, at maskinen er skrottet.

•

Hvis vi bliver bekendt med, at du
har solgt en maskine, vil vi
omregistrere maskinen, og det vil
herefter ikke være muligt at se,
hvem der har været ejer af
maskinen forud for
omregistreringsdatoen - dog kan
information herom fremgå af f.eks.
fakturaer, som vi på
omregistreringstidspunktet stadig
har pligt til at opbevare, jf.
ovenstående.

•

Oplysninger om dig i øvrigt slettes,
når vi ikke længere har fakturaer
eller oplysninger om maskiner, der
vedrører dig og ikke har haft det i
fem år.

Vi vil opbevare personoplysninger så
længe det er nødvendigt til de formål, der
er nævnt.
•

Oplysninger om dine maskiner og
det arbejde, vi har udført på dem,

•
•
•

interesse- og fokusområder
samt sende dig relevant
markedsføring i form af bl.a.
nyhedsbreve.

•

så som
telefonbøger

Mail-adresse
Evt. CVR-nummer
Oplysninger om
interesser, der er
relevante i forhold til
de produkter, vi
afsætter
Stelnummer for
købte produkter

•
•

Oplysninger om reparationer
og services udført på de
maskiner, du har købt af os

c)

Administration af samarbejde

Almindelige
personoplysninger:
•
•

•
•

Leverandørnummer
Navn og
kontaktoplysninger for
kontaktpersoner
Oplysninger om
bankkontonummer
Oplysninger om
handelshistorik

Vi indsamler
oplysninger fra
følgende kilder:
•

Direkte fra dig

•

Den virksomhed
du er ansat i

•

Fra offentligt
tilgængelige kilder
så som
telefonbøger

Artikel
6.1.a
(samtykke)
Artikel
6.1.f
(Nødvendig
for
forfølgelsen af legitime
interesse for Semler
Agro A/S). Vi bruger
oplysninger
til
at
målrette
vores
kommunikation med
dig, så vi sikrer, at vi
informerer dig om
produkter og ydelser,
der
er
særligt
relevante for dig.

Vi behandler dine
personoplysninger som
beskrevet ovenfor baseret
på følgende
behandlingsgrundlag

•

Vi kan dele dine
personoplysninger med:
•

• Artikel 6.1.b (nødvendig
af hensyn til opfyldelse
af en kontrakt, som du
eller den virksomhed, du
arbejder for, er part i)

•
d)

Videoovervågning:
Der kan være af hensyn til
sikkerhed og
kriminalitetsforebyggelse
være videoovervågning på
vores lokationer.

Almindelige
personoplysninger:
•

Billeder fra
videoovervågning

Vi indsamler
oplysninger fra
følgende kilder:
•

Direkte fra dig
ved din færden på
området
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Vi
behandler
dine
personoplysninger
som
beskrevet ovenfor baseret på
følgende
behandlingsgrundlag
•

Artikel 6.1.f (Nødvendig
for forfølgelsen af

produkter, vi
afsætter,
IT-leverandører,
support og
vareleverandører,
som vi samarbejder
med for at assistere
vores virksomhed
Koncernselskaber

Leverandører og
forhandlere,
IT-leverandører,
support og
vareleverandører og
finansielle
institutioner, som vi
samarbejder med for
at assistere vores
virksomhed
Koncernselskaber

Vi kan dele dine
personoplysninger med:
•

Politiet

gemmes indtil vi bliver bekendt
med, at maskinen er skrottet.
•

Hvis vi bliver bekendt med, at du
har solgt en maskine, vil vi
omregistrere maskinen, og det vil
herefter ikke være muligt at se,
hvem der har været ejer af
maskinen forud for
omregistreringsdatoen - dog kan
information herom fremgå af f.eks.
fakturaer, som vi på
omregistreringstidspunktet stadig
har pligt til at opbevare, jf.
ovenstående.

•

Oplysninger om dig i øvrigt slettes,
når vi ikke længere har fakturaer
eller oplysninger om maskiner, der
vedrører dig og ikke har haft det i
fem år.

Vi vil opbevare personoplysninger så
længe det er nødvendigt til de formål, der
er nævnt.
Oplysninger slettes senest, når vi ikke har
haft samarbejde med den virksomhed, du
er ansat i, i fem år.

Oplysningerne opbevares i 30 dage.

Semler Agro A/S'
legitime interesse i at
forebygge kriminalitet
og sikre, at det er trygt
og sikkert at færdes på
vores lokationer

Personoplysninger vedrørende
lovovertrædelser og
straffedomme:
•

Overtrædelse af
strafbelagt lovgivning
•
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§ 8 i databeskyttelsesloven vedrørende
oplysninger om
strafbare forhold og
straffedomme

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. [Vi vil overføre dine personoplysninger til følgende lande:
•

Schweiz

•

USA

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads der sker en overførsel
til et land uden for EU/EØS, som følger af nedennævnte:
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(a)

Schweiz er af Kommissionen vurderet, som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau af personoplysninger.

(b)

USA er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er
fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af
kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på persondata@semler.dk

PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Oplysningerne markeret med "*" ovenfor er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at opfylde vores aftale med dig, herunder
at levere de aftalte produkter eller services, opfylde vores forpligtelser i relation til garanti på produkter eller betaling af fakturaer fra dig/din virksomhed.
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DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:
•

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

•

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

•

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

•

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke
have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

•

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

•

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder via hjemmesiden https://gdpr.semler.dk og du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på de ovenfor nævnte
kontaktoplysninger.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette
afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 24/05-2018
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