Integritetspolicy – Sådan beskytter vi dine personoplysninger
Formål
GDPR (General Data Protection Regulation) er en ny
databeskyttelseslov som træder i kraft i EU-25 maj 2018.
GDPR erstatter den danske persondatalov. Etac-gruppen
værner om din integritet. Vi ønsker, at du som kunde,
samarbejdspartner eller leverandør skal kunne føle dig
tryg, når du giver dine personlige oplysninger til os.
Formålet med Integritetspolicy er at informere om,
hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvad vi
bruger dem, hvem der får adgang til dem og hvordan du
kan benytte dine rettigheder.
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Dine personoplysninger behandles på en sikker måde.
Vi har procedurer og metoder til håndtering af dine
personlige data, så de behandles på en sikker måde.
Udgangspunktet er, at kun medarbejdere og andre
personer i organisationen, der har brug for personoplysningerne til at udføre deres opgaver, skal have
adgang til dem.
Vores it-systemer har din integritet i fokus og beskytter
mod indtrængen, ødelæggelsen og andre hændelser, der
kan indebære en risiko for din integritet.

Baggrund
Vi behandler dine personoplysninger primært for at kunne
opfylde vores forpligtelser. Vores udgangspunkt er, ikke at
behandle flere personoplysninger end nødvendigt i forhold
til løsning af opgaven. Vi bestræber os på at anvende de
mindst integritets følsomme oplysninger.
Vi kan behøve dine personoplysninger for at overholde
love samt foretage kunde- og markedsanalyser. Vi har
også brug for dine personoplysninger for at give dig god
service, såsom markedsføring, opfølgning og information.
Du har ret til at nægte at vi bruger dine personoplysninger
til direkte markedsføring. Når vi indsamler personoplysninger om dig for første gang, vil du finde information
om dette og hvordan du afstår fra det.

Hvornår udleverer vi dine personoplysninger?
Vi vil kun videregive dine personoplysninger til tredjepart,
hvis det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser i
henhold til kontrakt eller lov. I de tilfælde vi videregiver
dine personoplysninger til tredjepart, etablerer vi særlige
aftaler såsom personoplysnings aftaler og aftaler om
fortrolighed for at sikre, at personoplysninger behandles
på en sikker måde.
Vi videregiver ikke personoplysninger i andre tilfælde end
dem, der udtrykkeligt er angivet her.

Retningslinjer

Ansvar

Personoplysninger, vi behandler? Vi behandler kun
personoplysninger, når vi har lovlig grund. Vi behandler
ikke personoplysninger under andre omstændigheder, end
når de skal opfylde forpligtelser i henhold til kontrakt og /
eller lov. Nedenfor eksempler på personoplysninger, vi
behandler:
• Kontakt information, såsom navn, telefonnummer,
e-mailadresse
• Kontrakt relaterede oplysninger

Ethvert selskab i Etac koncernen er ansvarlige for
personoplysninger, hvilket betyder, at hvert selskab er
ansvarlig for, hvordan dine personlige data og dine
rettigheder skal håndteres.

Hvordan bruger / behandler vi dine
personoplysninger?
• For at opfylde kontrakt
• Sporbarhed af indkøbt medicinsk udstyr
• For at give forskellige oplysninger om vores produkter
og ydelser

Korrektion og gennemsigtighed
Etac-koncernen bestræber sig på at sikre, at al
information, vi behandler, er korrekt. Dette gælder også
for de personoplysninger, vi indsamler. I tilfælde af, at en
oplysning viser sig at være forkert, vil rettelse blive
foretaget straks. Du har ret til at få adgang til de
oplysninger, vi har registreret om dig. Hvis du vil tage del i
disse oplysninger eller har andre spørgsmål vedrørende
vores behandling af personoplysninger, bedes du kontakte
os via oplysningerne nederst.

Klager
Hvordan får vi adgang til dine personlige
oplysninger?
Vi indsamler dine personlige oplysninger som følger:
- Oplysninger, du giver os
- Oplysninger, vi modtager fra offentlige registre
- Oplysninger, vi modtager, søger job hos os, besøger os på
anden måde eller kontakter os

Etac A/S
Egeskovvej 12
8700 Horsens
Danmark

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne tekst eller anser,
at vi ikke har håndteret dine personoplysninger korrekt,
kan du kontakte os via e-mail eller sende oplysninger
skriftligt til vores postadresse, som findes på vores
hjemmeside www.etac.dk

Tlf. 79 68 58 33
Fax 75 66 58 40
CVR-nr. 10 31 30 82
info@etac.dk
www.etac.dk

Etac Showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Danmark

