Climatek Partners dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig,
hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige eller hvis du som kunde, beder os
slette dem.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Climatek Partner er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Trine Søeberg, Medejer og kontor
Adresse: Kærsmindevej 24
CVR: 35615385
Telefonnr.: 71969669
Mail: trine@climatek-partner.dk
Website: www.climatek-partner.dk
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger
Kundeoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, sidste
dato for service, dato for montering af anlæg, opslag på sociale medier omkring Climatek Partner,
•

Vi gemmer kun nødvendige data.
Vi tager kontakt til vores kunder, som en service i forbindelse med overholdelse af de lovpligtige
serviceeftersyn.
Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig, når du henvender dig som ny kunde. I nogle tilfælde kan der
være andre kilder:
•
•
•
•
•

www.greenmatch.dk – hvor du vil have bedt om pris tilbud.
www.panasonic.dk – hvor vi kører som pro-partner, reklamationssager, ny monteringer
mm.
www.lygas.dk – vi kører som servicepartner for lygas.
www.büchertvvs.dk – Vi kører som samarbejdspartner med Büchert VVS.
www.billigvvs.dk – vi laver monteringer for billig vvs

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til andre firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine
personoplysninger som fast kunde hos os eller vi har haft korrespondance på mail.
Kunder:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra du ønsker, at blive fjernet fra vores
kundeliste i overensstemmelse med følgende kriterier:
•
•
•

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger til evt.
økonomiske mellemliggende er opgjort.
Dine mails og udfyldte kontaktformular vil blive slettet i vores system efter 1 år.
Transaktionsoplysninger vedrørende dine køb af ydelser hos os opbevares i op til 6 år efter
transaktionen er gennemført i henhold til gældende regler.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
•
•
•
•
•
•
•

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at
henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer
eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved
ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende
privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage
meddelelse herom.

