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Privatlivspolitik
I nærværende privatlivspolitik kan du læse, hvordan Grafisk Forum A/S håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når vi udfører trykopgaver for dig.
Dataansvar
Grafisk Forum A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og vi sikrer, at dine
personoplysninger behandles i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler.
Vores oplysninger er:
Selskab:

Grafisk Forum A/S

Adresse:

Fuglevangsvej 47, 8700 Horsens

Telefonnr.: 75613344
E-mail:

grafiskforum@grafiskforum.com

Website:

www.grafiskforum.dk

Grafisk Forum A/S er som udgangspunkt ikke databehandler for de trykopgaver, vi leverer, og der er
således ikke er et juridisk grundlag for, at der skal foreligge en databehandleraftale mellem os. Grafisk
Forum A/S er derimod selvstændig dataansvarlig, for de personoplysninger vi modtager fra dig.
Afgørende for denne vurdering er; 1) den hovedydelse, vi leverer til jer, er tryksager, og 2) at Grafisk
Forum A/S afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler selve behandlingen foretages.
Det følger af Datatilsynets vejledning, at ”hvis aftalen mellem dig og en anden part derimod først og
fremmest drejer sig om levering af en anden ydelse end behandling af personoplysninger, f.eks. en
håndværkerydelse, hvor du ikke har behov for at give en instruks om behandling af personoplysninger,
vil den anden part ikke være din databehandler. Dette gælder også, selvom du giver den anden part
nogle personoplysninger (f.eks. navn og adresse), som er nødvendige for, at denne part kan levere sin
hovedydelse, nemlig håndværkerydelsen”.
Vejledningen findes på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/Media/7/6/Dataansvarlige%20og%20databehandlere.pdf

Behandling af persondata
Vi behandler personoplysninger om dig, som er;
1. nødvendige for at kunne levere og administrere den mellem os indgåede trykaftale

2. nødvendige for at kunne leve op til gældende lovgivning
3. nødvendige for at kunne fastlægge eventuelle retskrav
4. nødvendige for at kunne optimere vores hjemmeside (markedsføring), når du besøger vores
hjemmeside.
De oplysninger, vi behandler om dig, er typisk ”almindelige personoplysninger”, herunder:
•

navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, billede m.v.

Grafisk Forum A/S behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger.
Den mellem os indgåede trykopgave kræver fra tid til anden, at Grafisk Forum A/S videregiver personoplysninger om dig til relevante samarbejdspartnere. Det sker dog kun, når vi har et lovligt formål
hertil, f.eks. kan der ske videregivelse af personoplysninger til en underleverandør, når vi skal forestå
en opgave med levering af tryk på tekstiler.
Foreligger der en retlig tvist kan vi også være nødsaget til at videregive dine personoplysninger i denne
forbindelse.
Vi overfører ikke personoplysninger til lande, som ikke kan tilvejebringe det samme beskyttelsesniveau
som Danmark eller europæiske lande/EØS-lande.

Det juridiske grundlag
Behandlingen af persondata om dig kan ske med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendig for opfyldelse af trykaftalen mellem os.
Behandlingen af persondata om dig kan også ske med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig, eller fordi du har givet samtykke til behandlingen, jf. art. 6, stk. 1, litra a.
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et legitimt og sagligt formål hertil, under iagttagelse af reglerne om forældelse af formuekrav jf. nedenfor:
Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun persondata, hvis formålet tilsiger det og formålet er afgørende for, hvilken type persondata, der er relevante for os.
Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde
vores fastsatte formål. Det kan være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at
indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Det kan også være nødvendigt for os at indsamle persondata for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
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Vi kontrollerer og opdaterer persondata om dig
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende.
Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter persondata om dig, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring.
Vi indhenter samtykke, inden vi behandler din persondata
Vi indhenter samtykke, inden vi behandler persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem.
Vi videregiver ikke persondata om dig uden dit samtykke.
Det er vores klare udgangspunkt, dog er vi ikke forpligtet til, at indhente dit samtykke, hvis vi er retligt
forpligtet til at videregive persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.
Sikkerhed
Vi har vedtaget tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter vores kunder
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 ligeledes vedtaget interne sletteprocedure og opsat slettefrister, som håndhæves i praksis.
Endvidere har vi også en beredskabsplan for håndtering af eventuelle brud på databeskyttelsessikkerhed.
Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, 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 om dig.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være
begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Såfremt den lovgivning, som vi er underlagt, tillader det, kan du dog gøre brug af
dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger findes på side 1.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet persondata, undersøger vi, om
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betingelserne er opfyldt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.
Du har ret til dataportabilitet i forhold til persondata
Du har til enhver tid ret til at gøre brug af dataportabilitet, såfremt du ønsker at få dine persondata
flyttet til en ny leverandør.
Såfremt du er uenig i måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger eller de formål, vi anvender
dem til, er du velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Ændringer af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre nærværende privatlivspolitik, såfremt lovgivningen kræver det
eller hvis tekniske løsninger tilsiger det.
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er påkrævet, som dokumentation til de offentlige
instanser og lovkrav og de relevante regler om forældelse af formuekrav.
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