Persondatapolitik Forlaget Æsop

Hos Forlaget Æsop indsamler og opbevarer vi meget få personoplysninger. Vi lever selvfølgelig
fortsat altid op til gældende lovgivning.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Forlagt Æsop er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om
dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Forlaget Æsop
Aavej 53
5856 Ryslinge
Tlf: 62672040
Email: mail@hopombord.dk
2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
At kunne levere bestilte varer til rette adresse med rette kontaktperson. At kunne sende
ordrebekræftelse og faktura til korrekt mailadresse.
3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
navn på kontaktperson.
adresse på skole/institution
e-mailadresse der angives ved bestilling
telefonnummer der angives ved bestilling
ordreinformation og anden information som du overlader ved dine kontakter med os.
Forlaget Æsop indsamler ingen følsomme personoplysninger.
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi kan videregive dine personlige oplysninger til vores persondatabehandlere, som f.eks. firmaer
der leverer vores e-handelsplatform, arbejder med fakturaadministration eller IT- og cloud
tjenester. I sådanne tilfælde indgås persondatabehandleraftaler som sikrer at dine persondata kun
behandles i overensstemmelse med denne integritetspolitik. Vi sælger ikke, handler eller på anden
måde overfører din personlige information til udenforstående parter.

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi lagrer dine persondata så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålet med
behandlingen. Vi behandler altid dine persondata i den udstrækning og i den tid vi er pålagt at
gøre det i henhold til gældende lov.
I tilfælde af at dine persondata ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med
behandlingen, eller behandlingen af anden anledning ikke længere er tilladt, så anonymiseres eller
slettes oplysningerne.
6. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig
til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.

