Persondatapolitik
Viking Energi A/S tager håndteringen af persondata alvorligt og har til hensigt at beskytte alle
indsamlede persondata i henhold til gældende lovgivning herunder EU-forordningen om persondata kaldet ”GDPR” samt databeskyttelsesloven.
Som følge heraf har Viking Energi A/S (i det efterfølgende kaldet VE) udarbejdet denne persondatapolitik, som beskriver, hvorledes persondataoplysninger indsamles og anvendes i forbindelse
med selskabets drift og administration. Politikken er gældende for alle dele af virksomheden i
forbindelse med behandlingen af persondata.
Persondatapolitikken indeholder en beskrivelse af, hvordan vi behandler persondata i forbindelse
med:
•
•
•
•
•

Nuværende og tidligere ansatte.
Jobansøgere.
Potentielle, nuværende og tidligere kunder.
Samarbejdspartnere, distributører og leverandører.
Markedsføring og kommunikation.

Du kan til enhver tid henvende dig til Viking Energi og få udleveret en kopi af persondatapolitikken.
Generelt om indsamling og behandling af persondata hos VE.
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun persondata i forbindelse med administrationen af de
forretningsmæssige formål, som fremgår af persondatapolitikken, og alene de persondata, der er
relevante og tilstrækkelige til disse formål.
Vi behandler følgende kategorier af persondata:
1. Almindelige persondata: Primært behandler vi almindelige oplysninger såsom navne, adresser,
tlf. numre, Email adresser, CVR.nr., oplysninger om virksomheders drift, produktionsforhold,
ejerforhold, økonomi, kontonumre, offentlige tilgængelige informationer mv.
2. Følsomme persondata: Det er specifikt for nuværende og tidligere ansatte samt jobansøgere at vi kan
behandle følsomme persondata såsom oplysninger om fagforening, helbred, straffeattest, race, etnicitet,
væsentlige sociale problemer mv. Følsomme persondata vil kun blive behandlet efter forudgående
samtykke.

Vi indsamler og opbevarer kun persondata såfremt at et veldefineret legitimt formål kræver det,
såsom at kunne udbetale løn til ansatte, foretage lovpligtige indberetninger samt at kunne markedsføre, sælge, levere og fakturere vore produkter og ydelser.
Det kan være bestemt ved lovgivning, hvilken type persondata der er nødvendig at indsamle og
behandle for at kunne administrere vores forretningsdrift.
Dine rettigheder
Du har til enhver tid følgende rettigheder:
•

Du har ret at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad de
anvendes til.
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•
•
•
•
•

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine persondata
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata og få behandlingen af dine
persondata begrænset.
Du har et til at modtage de persondata, som du selv har angivet, i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format(dataportabilitet).
Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde
dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af
behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine persondata til en databeskyttelsesmyndighed, fx datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Viking Energi – se afsnittet
persondataansvarlig.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert at din
indsigelse bliver imødekommet. Vi skal fx ifølge regnskabsloven opbevare visse dokumenter i op til
5 år.
Videregivelse af persondata.
Vi kan videregive dine persondata til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx lønadministration, bogholderi, hosting af IT-systemer m.v. Vi sikre os altid, at der er et lovligt
grundlag, inden vi videregiver persondata til tredjepart.
Persondataansvarlig.
Viking Energi A/S er den persondataansvarlige juridiske enhed, og firmaets direktør har ansvaret for,
at behandlingen af persondata sker i overensstemmelse med lovgivningen
Vores kontaktoplysninger er:
Viking Energi A/S
Rolighedsvej 5
8881 Thorsø
Mail: post@viking-energi.dk
Tlf.: 86967299, CVR-nr.: 34717443
Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger
Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:
Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til minimum 6 år efter det senest
registrerede salg, medmindre der er igangværende sager, som vedrører salget.
Er du medarbejder hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til minimum 5 år efter ansættelsesforholdets udløb af hensyn til lovgivningen. Såfremt der er en igangværende personale- eller
arbejdsskadesag er opbevaringen længere og strækker sig til at nævnte sag kan betragtes som
værende endeligt afsluttet.
Behandling af persondata for nuværende, tidligere og potentielle kunder.
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Viking Energi registrerer, behandler og opbevarer oplysninger om sine nuværende, tidligere og
potentielle kunder og kundeemner. Dette har til formål at varetage firmaets almindelige, legale og
naturlige kommercielle interesser
Viking Energi kan i sin egenskab af sælger behandle en række almindelige personoplysninger, om
sine kunder uden samtykke. Behandlingen skal være nødvendig for at opfylde en aftale, som den
registrerede er part i, f.eks. en købskontrakt. De mest almindelige personoplysninger er: Navn,
kontaktoplysninger, kundeprofil, købshistorik og kreditoplysninger.
Viking Energi behandler ikke følsomme personoplysninger i forbindelse med kunderelationer.
Persondataansvarlig
Viking Energi A/S er den persondataansvarlige juridiske enhed, og firmaets direktør har ansvaret for,
at behandlingen af persondata sker i overensstemmelse med lovgivningen
Vores kontaktoplysninger er:
Viking Energi A/S
CVR-nr.: 34717443
Rolighedsvej 5
8881 Thorsø
Mail: post@viking-energi.dk
Tlf.: 86967299

April 2018
Kenneth Krogh
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