PERSONDATAPOLITIK
Behandling af persondata
Formålet med GP Metal & Plasts persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og
behandler personoplysninger.
GP METAL & PLAST har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger
så meget som muligt og at skabe en høj grad af gennemsigtighed i forhold til de oplysninger, der
behandles. Nærværende politik har således også til formål at oplyse dig om, hvilke af dine
personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du selv kan
gøre brug af.
Hvis du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er
du altid velkommen til at tage kontakt. Kontaktoplysningerne findes nederst på siden.

Indsamlet persondata via hjemmesiden
GP Metal & Plast anvender to former for persondata
-

Den information der automatisk indsamles af vores hjemmeside
Den information som du selv afgiver til os.

Persondata, der automatisk indsamles på vores hjemmeside.
 Logstatistik: Når du browser på vores hjemmeside, indsamles der automatisk information.
Nærmere bestemt indsamles der information om:
o Din Internet Protokol-adresse
o Browser-version eller computers operativsystem
o Land eller delstat hvorfra du har tilgået sitet
o Dato og tidspunkt for dit besøg
o Navet på din internetudbyder
o Sider som du har set på sitet
Ingen af disse data relaterer direkte til dig som person, men alene til din computer.
Informationen indsamles, for at vi kan registrere besøgstrafikken på vores hjemmeside, for
på den måde at gøre det muligt for GP Metal & Plast, at optimere og eventuelt ændre
hjemmesiden eller dele af den i overensstemmelse med vores brugeres registrerede
adfærd. Disse data gemmes i 5 år for at give et bedre statisk grundlag at forstå vores
hjemmeside og besøgstrafikken på den på.


Cookies: Hos GP Metal & Plast A/S gør vi IKKE brug af cookies til annonceringsformål og vi
videregiver eller videresælger ikke oplysninger om din adfærd på vores side til andre.

Persondata du selv afgiver til os via hjemmesiden
Hvis du bruger vores hjemmeside til at kontakte os, for at bede om en afhentning af materiale,
eller for at indhente et tilbud fra os, indsamler vi følgende persondata: Navn, mailadresse, og i
tilfælde af bestilling af afhentning af materiale derudover: adresse, firma og telefonnummer. Disse
personoplysninger indsamles, behandles og opbevares for at vi kan kontakte dig og leverer den
service du har bedt om. Såfremt vi ikke indgår en aftale, vil disse persondata generelt blive slettet
senest 1 år efter kontakt - med mindre der er specielle grunde til at beholde informationerne i en
længere periode.
Indsamlede persondata ved handler og samarbejder
I forbindelse med samarbejde og salg samt levering af produkter og tjenester kan vi opbevare dine
personoplysninger (Firma, Mailadresse, Navn, Adresse, Firma CVR, telefonnummer,
mobilnummer, mailadresse, kontooplysninger) i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i
henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i
en længere periode. Disse oplysninger vil altid være blevet overdraget til os af dig/jer selv, i
forbindelse med handlen eller samarbejdet.
Hvis du sælger materiale (plast, jern eller andre metaller) til os enten ved direkte fremmøde eller
gennem en foregående indgået aftale, behandler vi også dine persondata. Der er i disse tilfælde
tale om persondata som du selv overdrager til os i forbindelse med dit salg. Med hjemmel i
bogføringsloven skal og bliver disse persondata gemt hos os i indeværende år + 5. Efter denne
periode vil informationerne blive slette og makuleret. Alt afhængig af hvilke oplysninger du har
skulle oplyse, kan vi gemme følgende data: Navn, Adresse, Firma, Telefonnummer, mobilnummer,
CVR nummer, kontonummer, CPR nummer, kørerkortsnummer og pasnummer.
Videregivelse af persondata
Vi kan videregive persondata til:
 Offentlige myndigheder: Skat og Virk.dk. – hvor loven påbyder det (Eksempelvis når vi har
købt materiale så som jern, metal eller plast fra dig.
 Relevante databehandlere (leverandører af tjenester og teknisk support. Eksempelvis
udbydere af bogføringsprogrammer og IT løsninger).
 Udvalgte betroede tredjemænd, der i enkelte tilfælde og altid efter aftale kan benytte dine
personoplysninger med henblik på afhente eller levere materiale.
Dine rettigheder
Som registreret hos GP Metal & Plast er du i besiddelse af en række rettigheder. Dette omfatter,
at:



Du altid kan henvende dig og anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi
behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne og om vi videregiver
oplysningerne til andre.
Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.







Du har ret til at få slettet dine personoplysninger hos GP Metal & Plast permanent, såfremt
vi ikke gemmer dine data for at indfri andre lovpligtige bestemmelser, så som
bogføringsloven.
Du har ret til at opnå en begrænset behandling af dine personoplysninger, således at GP
Metal & Plast eksempelvis kun kan behandle dem i en begrænset periode.
Du kan anmode om at få dine personoplysninger udleveret og transmitteret frem til en ny
dataansvarlig (dataportabilitet)
Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
Du kan klage over vores behandling af dine persondata til datatilsynet:
www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger
GP Metal & Plast A/S kan som dataansvarlig for de personoplysninger der behandles kontaktes på

GP Metal & Plast A/S
Naverland 36-37
2600 Glostrup
Email: bes@gpmetal.com

