PRIVATLIVSPOLITIK
1. Generelt
Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Sekund indsamler og
behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som
vi indsamler via virksomhedens hjemmeside www.sekunddesign.dk. Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger.

2. Datasikkerhed er vigtig for os
For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende
for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger
indsamles og anvendes, når du er kunde hos Sekund, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar
fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil generelt være oplysninger vedrørende kundeadministration.
Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Sekund vil være ude af stand til at opfylde sine
forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold.

5. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
Sekund behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med Sekund som led i driften af vores virksomhed, herunder bestilling af grafiske opgaver, opretholdelse af
vores kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv.
Sekund behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som Sekund er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden. Sekund videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand eller offentlige myndigheder, medmindre Sekund er forpligtet ved lov.
Sekund tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor
om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte.

6. Dine rettigheder
Du kan til enhver tid anmode om indsigt i de personoplysninger, som Sekund er i besiddelse af. Endvidere kan du
anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke
til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.
Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på e-mail: carina@sekunddesign.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
Klage over Sekunds behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Sekund
Frederiksberggade 2, 5. sal
1459 København K
E-mail: carina@sekunddesign.dk

7. Opdateringer
Sekund evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne
Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

