Persondatapolitik
Introduktion
Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om
lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og
legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er
korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og
ikke mindst ansvarlighed er sat i højsædet.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid
velkommen til at kontakte Panorama ApS, bogholderi, der har det interne overordnede ansvar herfor.
Kontaktoplysninger på dataansvarlig:
Panorama ApS
Baldersbækvej 46
2635 Ishøj
Telefon: 43 44 00 49
Email: bogholderi@panorama-aps.dk

Vi anvender denne type data om kunder og leverandører
Vi anvender de data, som kunder / leverandører giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave samt til
brug for vores administration.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de
aftalte opgaver.
Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og
opbevare for vores forretningsdrift. Det gælder fx bogføringsloven.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til
indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt kunde-/leverandør forhold. Kundedata til brug
for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven.
Personoplysninger slettes løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.
Fx ansøgninger gemmes højst i 3 måneder efter brug såfremt andet er aftalt.

Videregivelse af oplysninger
Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt
for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.
Vi vælger nogle gange at benytte databehandler, herunder udbydere af software, webhosting, backup,
sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandler, sker det kun ud fra specifikke formål, og
det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende
lovgivning og nærværende persondatapolitik.
Kunden kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af oplysninger, uanset at det er aftalt, eller
kunden på anden vis har samtykket til det.
Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive data, fx som led i en
lovpligtig indberetning til en myndighed.

Ret til at få adgang til sine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler, 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. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til
forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Kunden kan gøre brug af rettigheder ved at
henvende sig til os.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed.
Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine 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, herunder følsomme. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning,
koder og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri,
økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om
sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid
gøre indsigelse mod, at 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 Panorama ApS, bogholderi. Hvis du vil klage
over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til
Datatilsynet.
Borgergade 28, 5
1300 København
e-mail: dt@datatilsynet.dk

