Som led i vores samarbejde, vil RV Murerentreprise ApS behandle en række oplysninger om dig, og
vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.
RV Murerentreprise ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:
• RV Murerentreprise ApS, Søgårdsvej 7, 4550 Asnæs, CVR-nummer 26 98 76 36
• Linda Berg, linda@renevoss.dk, telefonnr. 24 29 16 30
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at håndtere vores samarbejde, herunder at
beregne og sende tilbud til dig, leverer arbejdet, fakturere og følge op på arbejdet, hvis dette aftales,
eller kræves iflg. lovgivning. Vi behandler kun almindelige oplysninger om dig.
Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og artikel
6, stk. 1, litra f.
Behandlingen vil omfatte blandt andet indsamling, registrering, opbevaring og videregivelse af dine
oplysninger.

Typer af oplysninger og behandlingsgrundlag
Almindelige personoplysninger
De oplysninger, som RV Murerentreprise ApS primært behandler om dig, er såkaldt almindelige
personoplysninger, herunder F.eks. oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, mail, billeder af
opgaven.

Særligt om videregivelse og overførsel
Dine personoplysninger vil blive videregivet til f.eks. underentreprenører, offentlige myndigheder og
rådgivere, med henblik på at vores samarbejde, kan gennemføres eller fordi gældende lovgivning
kræver det.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi gemmer dine data så længe det er nødvendigt for vores samarbejde, min. 6 måneder. Nogle
opgaver kræver at vi gemmer dine oplysninger i 10 år. Alle faktura oplysninger gemmes iflg. gældende lovgivning.

Dine rettigheder
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, RV Murerentreprise ApS behandler om dig:
•
•

Retten til indsigt.
Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning.

•
•
•

Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne
behandling.
Retten til indsigelse
Retten til dataportabilitet.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte kontoret

Klagemulighed
Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at RV
Murerentreprise ApS ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.
Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.

