Persondatapolitik

Vi foretager al behandling af personoplysninger i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi hos Intersurgical Danmark, filial af Intersurgical Sverige,
tager hånd om dit privatliv, og ønsker at være transparente i,
hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Personlige data vi indsamler og til hvilke formål
For at kunne levere til den rigtige afdeling med leverancer/
bekræftelser, indsamler vi følgende oplysninger:

Dele oplysninger med myndighederne
Hvis vi ved lov anmodes om, eller loven tillader det, kan vi dele
personlige oplysninger med staten og myndighederne, for så
vidt det er nødvendigt.

Beskyttelse af dine personlige oplysninger og
repræsentative data
Vi beskytter dine personlige data mod: uautoriseret adgang,
brug, ændring eller offentliggørelse.

Brug af dine personlige oplysninger

Vi uddanner vores medarbejdere løbende i databeskyttelses
spørgsmål, og vores medarbejdere har også instruktioner
på hvordan de håndterer alle personoplysninger i
overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.

Vi bruger dine personlige oplysninger for at levere produkter
og tjenester på jeres anmodning.

Opbevaring af personlige oplysninger

Navn, titel, e-mail, telefonnummer samt referencenummer.

Det er nødvendigt at håndtere dine personlige oplysninger,
for at kunne håndtere din ordre, og levere de produkter som
du ønsker at købe. Derudover hjælpe med andre opgaver,
såsom fremsendelse af produktinformation eller eventuelle
reklamationer.

Vi gemmer kun dine personlige oplysninger, så længe det er
nødvendigt og relevant for at opfylde vores aftale.

Vi kan også anvende personlige data for at foretage egne
markeds- eller andre interne undersøgelser.

Personoplysningerne vil kun blive brugt til de formål, der
er angivet i denne persondatapolitik og/eller for opfyldelse
af lovmæssige og administrative forpligtelser. Herefter
vil dine personlige oplysninger blive slettet. De samme
personoplysninger kan findes på forskellige steder til forskellige
formål.

Dele personlige oplysninger med leverandører og
samarbejdspartnere

Dette betyder at vi kan slette en opgave fra et system, når der
ikke er brug for den længere.

For at kunne levere de bestilte varer, kan det være
nødvendigt at dele dine personlige oplysninger med vores
underleverandører og samarbejdspartnere. Det kan f. eks. være
transportselskaber, it-leverandører mv.

Du kan altid afmelde dine oplysninger hos os. For at forsvare
os mod juridiske krav, f. eks. ved tvister, kan dataene gemmes
indtil forældelsesfristen.

Vi deler kun de oplysninger der er nødvendige, for at kunne
udføre opgaven.
I de tilfælde hvor vi videregiver personoplysninger til en
leverandør, sørger vi for at indgå nødvendig aftale, så vi bevarer
kontrollen over personoplysninger ifølge lovgivningen.
For at administrere vores virksomhed benytter vi os at
forskellige it-tjenester og it-systemer. Nogle af disse gemmer
og behandler personlige data. For de systemer der er
installeret lokalt hos os, håndteres data udelukkende af vores
medarbejdere. For de tjenester der er installeret af vores
leverandør, overfører vi personlige data til disse. Vi sælger IKKE
personlige oplysninger til tredjepart.

Når vi skal gemme dataene ifølge loven, gemmes de i
overensstemmelse med den tid der er fastsat i forhold til den
gældende lovgivning.

Dine rettigheder og kontakt
Ret til at inddrage samtykke
I de tilfælde for håndteringen er baseret på dit samtykke, kan
du til enhver tid tilbagekalde dette, ved at kontakte os.
Ret til adgang
Du har ret til at få adgang til de personlige oplysninger som vi
opbevarer. Dette gøres ved at skrive til os, og anmode om en
kopi af disse. Det er gratis at anmode om disse oplysninger.
For flere kopier, vil vi opkræve et administrationsgebyr.

Retten til ændring, sletning samt begrænsning, og ret til at
modsætte sig behandling
Vi ønsker at sikre, at de oplysninger vi har om dig er korrekte
og opdaterede. Hvis vi har forkerte oplysninger, bedes du
informere os herom. Du kan til enhver tid ændre/rette dine
oplysninger.

For bedre at kunne tilpasse vores produkter til dig
At kunne informere og uddanne i de produkter som anvendes i
virksomheden.
At kunne videregive oplysninger om nye produkter, der kan
være relevante for den virksomhed hvor du arbejder.

Du har til enhver tid ret til at få dine data slettet, når de
ikke længere er nødvendige. Vi opdaterer og sletter dine
oplysninger, undtagen hvis vi med legitime formål har ret til at
beholde dem.

Kontakt og klager
Du kan kontakte os hvis du ønsker at klage over hvordan vi
indsamler, gemmer og anvender dine personlige oplysninger.
His du ønsker at klage, indsend venligst din klage til:
Intersurgical Danmark
Att: GDPR
Rådhustorvet 7, 1. sal
3520 Farum
info@intersurgical.dk
Vi bestræber os på at løse eventuelle klager, men hvis du
fortsat er utilfreds med vores behandling, kan du kontakte den
lokale tilsynsmyndighed: http://www.datatilsynet.dk

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Vi indsamler og bruger kun dine personlige oplysninger, hvis
mindst et af følgende kriterier er opfyldt:
Samtykke
Du giver os tilladelse til at behandle dine personlige
oplysninger.
Aftale
Vi skal behandle dine personlige oplysninger, for at kunne
håndtere din ordre, levering eller tilbagekøb.
Love, myndighedskrav
Vi er forpligtet til at levere dine personlige oplysninger for at
overholde lovkrav mm.
Sikkerhedsforanstaltninger
I tilfælde af akut tilbagekaldelse af vores produkter, så ingen
tredjepart kan blive skadet.

Intersurgical Danmark, Rådhustorvet 7, 1, 3520 Farum, Danmark
T: 28 69 80 00 info@intersurgical.dk www.intersurgical.dk
The manufacturer Intersurgical Ltd
is certified to ISO 9001:2008,
ISO 13485:2003 and
ISO 14001:2015

Please think before you print
Save energy and paper.
If you must print this information
sheet please print it double sided.

Persondatapolitik • 06.18

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Benelux • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia • Czech Republic
Turkey • South Africa • China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Canada • Colombia • Australia

