CWS
Information i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) artikel 13, 14 och 21

Till våra affärskontakter
I enlighet med dataskyddsförordningens artikel 13 informerar vi härmed om vår
behandling av personuppgifter och i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 21
om vilka rättigheter de registrerade har.
Vem är personuppgiftsansvarig och kontaktperson?
CWS Danmark ApS
Furvej 2
8940 Randers
Tel: +45 86 44 70 22
E-post: info@cws.dk
Vad är ändamålet och den rättsliga grunden för vår behandling av uppgifter?
Uppgifterna behandlas för användning vid ingående och uppfyllande av ett avtal.
I enlighet med dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1b är behandlingen av dina
uppgifter nödvändig för ingående och uppfyllelse av vårt avtal med dig samt
nödvändig enligt artikel 6, punkt 1c för att efterleva de lagkrav som gäller för oss.
Dessutom är behandlingen av uppgifter nödvändig i enlighet med
dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1f för att skydda våra legitima intressen och
som ett led i uppfyllelsen av de ömsesidiga förpliktelserna enligt avtalet mellan oss
och dig. Om du har gett ditt samtycke till det kommer dina uppgifter även att
behandlas för reklam- och marknadsföringsändamål. Du kan när som helst ta tillbaka
ditt samtycke till behandlingen i reklam- och marknadsföringsändamål.
Vilka typer av uppgifter behandlar vi?
Vi behandlar följande typer av uppgifter: grundläggande information (t.ex. namn och
adress), kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och e-postadress) och avtalsuppgifter
(t.ex. datum för ikraftträdande och uppsägning av avtalet).
Vem har tillgång till dina uppgifter?
Anställda på vårt företag med en sådan funktion att uppgifterna är nödvändiga för att
uppfylla våra förpliktelser har tillgång till dessa. Om det är nödvändigt för avtalets
genomförande kommer vi att lämna ut dina uppgifter till tjänsteleverantörer och
samarbetspartner som hjälper oss att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Dessa
har valts ut och godkänts av oss och omfattas därmed också av
dataskyddsförordningen.

Överförs uppgifter till länder utanför EU eller internationella organisationer?
Dina uppgifter kommer i allmänhet inte att överföras till länder utanför EU.
Tjänsteleverantörer utanför EU som har anlitats för att behandla personuppgifter är
skyldiga att uppfylla EU:s krav på dataskydd.
Hur länge behåller vi dina uppgifter?
Vi lagrar uppgifter så länge det finns ett relevant rättsligt intresse vilket fastställs
utifrån en konkret bedömning av uppgifternas betydelse i enlighet med gällande
begränsningsregler.
Efter att avtalet mellan oss har slutförts bedömer vi efter tre år om vi fortfarande
behöver dina uppgifter och om lagstadgade krav förhindrar oss att radera uppgifterna
eller inte.
Vilka rättigheter har du beträffande skydd av dina personuppgifter?
Du har följande rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningens artiklar 15–22
förutsatt att de rättsliga kraven är uppfyllda: rätten till information, rättelse, radering
och begränsning av behandling och dataöverföring. Enligt dataskyddsförordningens
artikel 13, punkt 2b och i likhet med artikel 21 har du dessutom rätt att göra
invändningar mot behandlingen av personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen artikel 6, punkt 1f. Dataskyddsförordningens artikel 77 ger
dig rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att
behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagen.
Information om din rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina
personuppgifter enligt dataskyddsförordningens artikel 21:
Du kan när som helst, på grundval av dina specifika omständigheter, motsätta dig
behandlingen av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens artikel 6, punkt
1f (databehandling baserat på parternas intressen). Om du gör invändningar upphör
vi att behandla dina personuppgifter om vi inte kan ge skäl till databehandlingen som
väger tyngre än dina intressen eller att databehandlingen är nödvändig för att
uppfylla våra lagstadgade skyldigheter samt för att försvara oss mot rättstvister.
Du kan när som helst motsätta dig behandling av dina personuppgifter för
reklamändamål. Om du motsätter dig detta upphör vi behandlingen av dina
personuppgifter för reklamändamål.
Det finns inga formella krav på invändningen som kan skickas via e-post till
info@cws.dk.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datatillsynets vägledning om registrerades
rättigheter som finns på www.datatilsynet.dk.
Du kan lämna in ett klagomål till Datatilsynet om du är missnöjd med hur vi behandlar
dina personuppgifter. Datatillsynets kontaktuppgifter finns på www.datatilsynet.dk.

