PRIVATLIVSPOLITIK
FOR

JOBO BILCENTER

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Jobo Bilcenter (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.
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DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Jobo Bilcenter
CVR-nr.: 70681811
Ole Rømersvej 1 a
3000 Helsingør
GDPR Ansvarlig: ro@jobobilcenter.dk
Telefon 49259074
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BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål

Kategorier af
personoplysninger

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

Formål: Kunde og leverandør
administration

Vi behandler følgende
kategorier af
personoplysninger, og det
er udelukkende B2B
oplysninger som bruges
fra vores erhvervskunder.

Vi indsamler
oplysninger fra
følgende kilder:

Vi behandler dine
personoplysninger som
beskrevet ovenfor
baseret på følgende
behandlingsgrundlag

Vi deler som
udgangspunkt ikke
dine
personoplysninger
med andre
virksomheder.

Vi vil opbevare personoplysninger
så længe det er nødvendigt til de
formål, der er nævnt.

Levering af vores ydelse:
Personoplysninger anvendes
til at kontakte dig med
henblik på tilbudsafgivning
samt opfølgning, som du/det
firma du repræsenterer, har
anmodet om. Planlægning og
udførelse af opgaver samt

a)
●
●

Almindelige
personoplysninger:
Navn,
adresse, email,
telefonnummer, titel
Bank information

●
●

Direkte fra dig
Online kilder f.eks.
dit firmas
hjemmeside, samt
andre offentligt
tilgængelige sider

●

●

Artikel
6.1.b
(nødvendig af hensyn
til opfyldelse af en
kontrakt, som du er
part i)
Artikel
6.1.c
(nødvendig for at
Jobo Bilcenter kan

●

●
I vores systemer
bruger vi
databehandlere der
alle er underlagt en

I 5 år fra seneste
fakturerings-bilags dato, iht.
Bogføringsloven
Vi sletter ikke oplysninger skrevet
i et bogføringsbilag

andre services,
bestilles via os.

der

kan

Vi kan også godt kontakte dig
i forbindelse med betaling af
fremsendte fakturaer.
●

Formål:
Personaleadministration
Personoplysninger anvendes
til at indgå et samarbejde
med dig som medarbejder i
Jobo Bilcenter.

Vi behandler følgende
kategorier af
personoplysninger om
dig:
b)

Vi indsamler
oplysninger fra
følgende kilder:
●

Direkte fra dig

Almindelige
personoplysninger:

Vi
behandler
dine
personoplysninger som
beskrevet
ovenfor
baseret
på
følgende
behandlingsgrundlag
●
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overholde en retlig
forpligtelse, der kan
opstå behov for i
forbindelse
med
indberetning til SKAT,
Hvidvask
mistanke
eller lignende
Artikel
6.1.f
Nødvendig
for
forfølgelsen
af
legitime interesse for
Jobo Bilcenter. Den
legitime interesse kan
være at følge op på
en
kundes
henvendelse,
der
ligger fx en måned
tilbage i tid. Kunden
har bedt om at vi
følger op, når en
bestemt data er nået.
Det er i kundens
interesse at vi tilbyder
vores hjælp i den
specifikke
henvendelse, da de
har
tilkendegivet
interesse
i
vores
ydelse.

Artikel
6.1.b
(nødvendig af hensyn

konkret
databehandleraftale.
Vores databehandlere
kan se almindelige
personoplysninger om
dig.

Dine
personoplysninger kan
tilgås af vores
databehandler
indenfor løn og IT
administration, i
forbindelse med
beregning og

Vi vil opbevare personoplysninger
så længe det er nødvendigt til de
formål, der er nævnt.
●

I 5 år fra seneste
fakturerings-bilags dato, iht.
Bogføringsloven

F.eks.:
●
●

Navn,
adresse, email,
telefonnummer, titel
Bank information

●

c)
●

CPR nummer

Vi skal behandle dit CPR
nummer i forbindelse med
at udbetale din løn mm.
Dit CPR nummer fremgår
også
af
ansættelseskontrakten.

til opfyldelse af en
kontrakt, som du er
part i)
Artikel
6.1.c
(nødvendig for at
Jobo Bilcenter kan
overholde en retlig
forpligtelse, der kan
opstå behov for i
forbindelse
med
indberetning til SKAT,
Hvidvask
mistanke
eller lignende

udbetaling af løn, samt
IT system
understøttelse af de
værktøjer, som du
bruger i dit daglige
arbejde.

●

Vi sletter ikke oplysninger skrevet
i et bogføringsbilag

Vi noterer ned når du
melder dig syg, men ikke
hvad du fejler.

Formål:
At forebygge kriminalitet ved
at videoovervåge
forretningens ydre område,
adgange og bygninger
Overvågning inde i
vaskehallen har til formål at
sikre, dokumentation for
faktiske hændelser, under
bilvasken, til brug for
eventuel klagebehandling.

Der optages levende
billeder af personer, biler
samt alt hvad der hører til
Jobo Bilcenters område.

Vi indsamler
oplysninger fra
følgende kilder:
Vi indsamler live
optagelser døgnet
rundt på
forretningens
område.
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Vi behandler dine
personoplysninger som
beskrevet ovenfor
baseret på følgende
behandlingsgrundlag:
Artikel 6. 1.F:
●

Behandling
er
nødvendig for, at den
dataansvarlige eller
en tredjemand kan
forfølge en legitim
interesse, medmindre
den
registreredes
interesser
eller
grundlæggende
rettigheder
og
frihedsrettigheder,

Vi kan dele dine
personoplysninger
med Politiet eller vores
forsikringsselskab,
såfremt der er sket
indbrud eller anden
kriminel aktivitet.

Vi deler ikke
videooptagelser med
andre parter.

Vi vil opbevare personoplysninger
der
er
indsamlet
ved
videoovervågning,
i
30 dage
hvorefter de automatisk slettes.

der
kræver
beskyttelse
af
personoplysninger,
går
forud herfor,
navnlig
hvis
den
registrerede er et
barn.
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PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Oplysningerne navn, adresse, mail, og bank information er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så kan vi ikke indgå en kontrakt eller samarbejde.
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DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:
●

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

●

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

●

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring (Jobo Bilcenter udfører aldrig
direkte markedsføring)

●

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil
ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

●

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

●

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: kontakte: ro@jobobilcenter.dk
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette
afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
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25.05.2018
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