FORTROLIGHEDS/PRIVATLIVS POLITIK:
Hos JVS Tømrer vægter vi vores kunder og deres datas sikkerhed højt. Derfor har vi gjort det nemt og overskueligt
for dig som kunde at forstå hvad vi gør med dine data.
Du kan herunder læse hvilke data vi indsamler, hvordan vi bruger dem til din fordel, dine rettigheder som forbruger
og m.m. i forhold til EU’s persondatalovgivning.

DATAANSVARLIG & SPØRGSMÅL TIL JVS TØMRER:
JVS Tømrers databeskyttelsesansvarlige er Helle Johansen. Spørgsmål vedrørende persondata, & opbevaring af
disse, kan rettes til kontoret på telefon 26661666, eller på mail: Info@jvst.dk

HVILKE TYPER AF OPLYSNINGER INDSAMLER JVS TØMRER:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt andre oplysninger, du måtte give os i forbindelse med
oprettelse af en ordre eller tilbud. Vi gemmer også oplysningen om hvor mange opgaver samt tilbud, vi har lavet
for dig.

HVAD BRUGER JVS TØMRER DINE OPLYSNINGER TIL:
Så snart du beder om et tilbud eller laver en ordre hos JVS Tømrer, giver du tilladelse til at vi gemmer dine
persondata. Disse dataer er bl.a. dit navn, adresse m.m. Disse dataer vi nødt til at bruge for at kunne udføre opgaven
og fremsende faktura til dig. Disse dataer gives kun videre til evt. samarbejdspartnere, der skal ind og lave andre
opgaver, og altid kun efter aftale med dig. Vi gemmer også dine informationer og tidligere tilbud samt ordre, hvis
du f.eks. skulle have en reklamation.
Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev giver du også tilladelse til at vi gemmer dine oplysninger, så vi kan sende dig
gode tilbud, opdateringer & anden brugbar information, vi mener kunne være relevant for dig. Du giver tilladelse
til dette, når du melder dig til ’Modtag nyhedsmail”. Vi behandler personoplysninger til markedsføringsformål ifølge
den gældende lovgivning, herunder kravet om indhentelse af samtykke før udsendelse af elektronisk markedsføring
samt brugen af persondata der omhandler, men ikke nødvendigvis er begrænset til Facebook og Google. Vi gør kun
brug af din persondata i denne sammenhæng, hvis du har givet dit samtykke.
Vi sætter opdateringer på Facebook, samt fremviser billeder af opgaver som vi har udført.
Vi sætter aldrig navn eller adresse på kunden hvor opgaven er udført, samt Kunden vil aldrig være på
billederne.
Såfremt vi ikke må bruge billederne kan dette meddeles på telefon: 26661666 eller på mail: Info@jvst.dk
Ønsker du at annullere dit samtykke til at modtage nyhedsbreve, kan du altid afmelde dig i bunden af et.
.

HVOR LÆNGE OPBEVARER JVS TØMRER DINE PERSONOPLYSNINGER:
Når du beder om et tilbud eller laver en ordre JVS Tømrer til en opgave og dermed har givet os dine
personoplysninger, gemmer vi dine kundeoplysninger i vores system. Skulle du senere få brug for JVS Tømrer igen
har vi således dine tidligere ordre liggende og kan derfor nemt hjælpe dig igen.

VI PASSER GODT PÅ DINE OPLYSNINGER:
Hos JVS Tømrer er det vigtigt for os, at du føler dig tryg, når du bestiller os til en opgave. Derfor beskytter vi altid
dine oplysninger og giver dem kun videre til vores samarbejdspartnere, hvis du har givet samtykke til dette.
Den 25. Maj 2018 kom EU’s nye databeskyttelseslov, som giver dig som kunde flere rettigheder. Du kan nu bede
om at få adgang til de personoplysninger JVS Tømrer har gemt, samt modsætte dig dette, så vi ikke gemmer flere
på dig eller helt bede om at få dem rettet og/eller slettet.
Ønsker du at gøre brug af din ret til at tilbagekalde dit samtykke til markedsføring, kan du frit gøre det ved at afmelde
dig vores nyhedsmails i bunden.
Ønsker du at gøre brug af din ret til at få ændret i dine persondata kan du kontakte vores kontoret på telefon
26661666 eller på mail: Info@jvst.dk
Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i
vores Privatlivspolitik.

