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Persondataforordningen – GDPR af den 22.5.2018
Senest opdateret og godkendt af bestyrelsen den 16.5.2018

Vores webshop www.bord-bænke.com henvender sig primært til institutioner, skoler og
erhvervslivet, men du som privat kunde, er også velkommen til at foretage online køb.
I forbindelse med køb og skriftlige henvendelser på vor hjemmeside behandler og opbevarer vi kun
meget få personlige oplysninger.
Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for leverance af
en ordre. Vi videresælger eller udlevere aldrig oplysninger om vore kunder.
Boel Denmark ApS er dataansvarlig – kontaktinformation
Boel Denmark ApS har www.bord-bænke.com som en ekstra webshop og er den dataansvarlig for
behandling af de personoplysninger som vi har modtaget og vi sikre at disse behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.
Kontakt:
Boel Denmark ApS
Løgtenvej 41
8543 Hornslet
CVR-nr: 19798801
Mail: boel@boeldenmark.com

Sikkerhedsforanstaltninger
Vor webshop er hosted af DanDomain, som løbende sørger for et sikkert og stabilt driftsmiljø.
DanDomain sørger for, at holde alle systemer herunder CMS opdateret på kryds og tværs af
shoppen.
www.bord-bænke.com har ligeledes et SSL certifikat – på alle sider og billeder, hvilket betyder at
al information, som indtastes på shoppen, bliver krypteret og derfor ikke kan læses af hackere og
lign.
Vor webshop benytter ikke Cookies, dine data indsamles og gemmes derfor ikke til andet/andres
brug.
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Opbevaring af personoplysninger
I henhold til gældende lovgivning om regnskabsopbevaring, opbevare vi dine personoplysninger i 5
år. For at kunne levere en vare, omfatter personoplysningerne kun navn, adresse, telefonnummer og
mail adresse.

Indsigtsret (ret til at se oplysninger)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv slettet.

Ret til sletning
I forbindelse med et faktureret salg, skal vi opbevare samtlige oplysninger i 5 år. Herefter slettes de.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsyn.dk

Revidering af GDPR
Vi opdatere denne GDPR, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata
på. Ved ændring vil datoen øverst på denne GDPR blive ændret.
Den til enhver tid gældende persondataforordning vil være tilgængelig på vor webshop.
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