Privatlivspolitik
Denne privatlivspolitik handler overordnet om, hvordan CURAit indsamler og opbevarer persondata om
besøgende på www.curait.dk – og hvilke rettigheder den besøgende, kunden eller andre har, som på anden
vis interagerer med os. Privatlivspolitikken sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med de
gældende regler. For vi ved, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed
og for dit privatliv.

Hvilke rettigheder har du?
Persondataforordningen giver dig en række rettigheder, f.eks. ret til at få oplysninger om vores behandling af
dine personoplysninger, ret til indsigt og ret til berigtigelse. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at
henvende dig til os på GDPR@curait.dk
I det følgende opridser vi nogle af dine rettigheder – du kan altid læse mere hos Datatilsynet.

Retten til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data CURAit behandler om dig, hvor de stammer fra, og
hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der
modtager data om dig – i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse,
forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig er unøjagtige eller urigtige, kan du naturligvis
henvende dig til os og få dem rettet.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit
samtykke tilbage. Hvis du mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi
indhentede dem til, kan du altid bede om at få dem slettet.
Du kan også kontakte os, hvis du mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage persondata fra os i
et almindeligt anvendt format
Du har ret til at modtage de persondata, som du har stillet til rådighed for os, samt de oplysninger, vi har
indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.
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Vi kontrollerer og opdaterer persondata
Vi sørger for at kontrollere, at de persondata, vi behandler om brugere/kunder ikke er urigtige,
ufuldstændige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere persondata løbende i det omfang, det er
relevant og kommer os til kendskab.
Da vores ydelser kan være afhængige af, at data er korrekte og opdaterede, beder vi kunden oplyse os om
relevante ændringer i data.
For at sikre kvaliteten af data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering
af persondata.

Vi behandler kun nødvendige persondata
For at beskytte kunder mod uvedkommendes adgang til kundedata, har vi interne forretningsgange som
sikrer, at kun de medarbejdere for hvem det er relevant og nødvendigt i forhold til deres arbejdsfunktion, får
adgang til brugerens/kundens personoplysninger.
Vi sletter brugerens/kundens persondata (efter udløbet af lovbestemte frister), når de ikke længere er
nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen.

Vi videregiver ikke persondata uden samtykke fra dig
Vi videregiver ikke persondata til samarbejdspartnere og andre aktører – f.eks. til brug i markedsføring –
medmindre vi har aftalt det med dig i forbindelse med indsamlingen eller indhentet samtykke fra dig efter at
have informeret om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid bede os om at stoppe
videregivelsen af personoplysninger, uanset om det er aftalt, eller du på anden vis har samtykket til det.

Website
Når du besøger vores website, indsamles oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores
services og indhold og til at føre statistik. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et
unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk
placering, samt hvilke sider du klikker på.
Læs mere om Cookies på http://curait.dk/cookies

Periode for opbevaring
Ovenstående indsamlede oplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi
sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og
baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår
informationer slettes.
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Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse tredjeparter behandler
udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvendes til eget formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi
anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Nyhedsbrev
Databeskyttelsesoplysninger om nyhedsbrevet
Ved at abonnere på CURAits nyhedsbrev, erklærer du, at du accepterer at modtage elektronisk
kommunikation fra CURAit samt accepterer de betingelser, der er beskrevet nedenfor.
Tilmelding til nyhedsbrev kræver en “double opt-in”proces. Det betyder, at du efter registrering modtager en
e-mail, hvor du bliver bedt om at bekræfte registreringen. Denne bekræftelse forhindrer, at nogen kan
registrere sig ved hjælp af en e-mailadresse, der ikke er deres.

Indholdet af nyhedsbrevet
CURAit sender kun nyhedsbreve, e-mails og anden elektronisk kommunikation med salgsfremmende
oplysninger (herefter “nyhedsbrevet”), hvis modtageren har givet sit samtykke.

E-mailtjenesten MailChimp
Nyhedsbrevet distribueres af MailChimp, som er en e-mailtjeneste, der tilhører den amerikanske udbyder
The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.
Oplysningerne om nyhedsbrevmodtagere, navn og mailadresse og andre data beskrevet i denne meddelelse,
gemmes på MailChimp-serverne i USA.
MailChimp bruger disse oplysninger til at distribuere og evaluere nyhedsbrevet på CURAits vegne. Ifølge
MailChimp kan systemet desuden bruge disse data til at optimere eller forbedre egne tjenester, f.eks. teknisk
optimering af distribution og nyhedsbrevets præsentation eller til kommercielle formål som f.eks. at
bestemme, hvilke lande modtagerne kommer fra. MailChimp bruger ikke dataene fra vores
nyhedsbrevmodtagere til at kontakte dem direkte eller videregive dem til tredjepart.
MailChimp er certificeret i henhold til den amerikanske databeskyttelsesaftale “Privacy Shield” og binder sig
derfor til at overholde EU’s databeskyttelsesbestemmelser.
Læs mere om MailChimps beskyttelsespolitik her: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Tilmeldelsesdata
En bruger der tilmelder sig CURAits nyhedsbrev skal kun oplyse navn og e-mailadresse for at abonnere på
det. Fornavnet bruges kun i visse tilfælde til at personliggøre nyhedsbrevet.
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CURAit overfører aldrig dine data fra nyhedsbrevet til tredjepart.

Statistik og analyse
CURAits nyhedsbreve indeholder såkaldte web beacons, som er små gennemsigtige billedfiler, der ved hjælp
af MailChimp giver os mulighed for at analysere, hvordan vores nyhedsbreve bruges. Når du åbner
nyhedsbrevet, indsamles oplysninger som f.eks. IP-adresse, browseren og din e-mailklient. MailChimp bruger
de indsamlede data på denne måde til tekniske forbedringer af tjenesterne.
Til statistisk analyseformål registreres det også, om nyhedsbreve åbnes, og hvornår de åbnes, og hvilke links
der klikkes på. Disse oplysninger kan matches til individuelle nyhedsbrevmodtagere til tekniske formål.
Analysen af disse data gør det muligt for os at blive klogere på brugernes læsevaner og justere indholdet i
overensstemmelse med brugernes interesser.

Online hentning og datahåndtering
Alle nyhedsbreve indeholder et link, som modtagere kan bruge til at hente nyhedsbrevet online f.eks. i
tilfælde, hvor indhold ikke kan vises i e-mail-programmet. Derudover kan nyhedsbrevsmodtagere til enhver
tid opdatere deres data (navn og e-mailadresse).
Bemærk, at cookies bruges på hjemmesider, der tilhører MailChimp, hvilket betyder, at personoplysninger
behandles af MailChimp, dets partnere og de udbydere af tjenesteudbydere (f.eks. Google Analytics). CURAit
har ingen indflydelse på sådan dataindsamling. Yderligere oplysninger finder du i Privacy Policy for
MailChimp på https://mailchimp.com/legal/privacy/

Afmelding og tilbagetrækning af samtykke
Hvert nyhedsbrev indeholder i bunden et link til opdatering af information og til afmelding, så en modtager
altid kan afmelde sig (tilbagetrække sit samtykke). Du kan også maile til GDPR@curait.dk for at opdatere din
e-mailadresse eller for at anmode om at få slettet din e-mailadresse og navn i databasen.

Sociale medier
Vores hjemmeside kan indeholde sociale mediefunktioner som f.eks. Facebook, LinkedIn og YouTubevideoer, som har hver deres egne privatlivspolitikker.
Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt, inden du afgiver
personoplysninger.
Datapolitik Facebook
Privatlivspolitik LinkedIn
Privatlivspolitik YouTube
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Sikkerhed
CURAit har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger,
der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret
offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler
persondata. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.
For at undgå datatab tager vi backup af vores datasæt.
Vi sørger løbende for, at vores IT-udstyr er opdateret og har installeret passende sikkerhedsforanstaltninger,
herunder firewall og virusbeskyttelse.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for kunden for diskrimination, ID-tyveri,
økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette kunden om
sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, CURAit behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid
gøre indsigelse mod, at disse oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver
behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de
bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: GDPR@curait.dk.
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt
til Datatilsynet.
Se også CURAits salgs- og leveringsbetingelser på: http://curait.dk/om-os/

Udgiver:
CURAit A/S

Værkstedsgården 14
2620 Albertslund
Telefon: 7022 3545
E-mail: GDPR@curait.dk
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