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Persondatapolitik
Det er SYSTEMIZE’s målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan vi
håndterer personlige oplysninger der indsamles og behandles som en del af vores rådgivningsvirke m.v.

Hvad er personlige oplysninger?
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn,
adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private
bopæl eller arbejdsplads.
Vi opsamler og anvender ikke personlige data i forbindelse med vores hjemmeside. Tilsvarende anvendes
sociale medier alene til at informere om produkter, ydelser eller aktiviteter for at fremme kendskabet til
virksomheden og vores ydelser. Anvendelse af sociale medier kan også anvendes til kommunikation med
den enkelte kunde eller interessent, men dette vil som udgangspunkt alene ske på
foranledning/forespørgsel fra kunde/interessent. Og så vidt muligt vil kontakte/dialogen herefter overføres
til vanlige mere lukkede medier som telefoni eller mail.
Systemize opsamler og anvender ikke andre oplysninger, end dem, der er synlige og tilgængelige på disse
sociale medier.

Hvordan indsamles personoplysninger?
De eneste personlige data vi opsamler og anvender, er de kunde- og leverandørrelaterede data, som helt
naturligt indsamles og indgår i et rådgivnings-/konsulentforløb for at kunne løse vores opgaver, herunder at
kommunikere, fakturere mv.
Herunder også naturligt indsamlede data i forbindelse med kommunikation med leverandører og
samarbejdspartnere.
Med andre ord er det data som normalt kan findes på kundens/samarbejdspartnerens hjemmeside,
opslagsværker mv. og som i øvrigt udleveres eks. i form af visitkort eller mailsignaturer. Sådanne
oplysninger begrænser sig normalt kun til:
1.
2.
3.
4.
5.

Virksomhedsnavn
Personnavne
Adresser
Telefonnumre
Mailadresser

Vi opsamler altså IKKE følsomme oplysninger om personer. Hvis en kundeopgave skulle kræve indsigt i
følsomme personlige oplysninger, så vil sådanne oplysninger ikke blive håndteret og arkiveret hos
Systemize.
Ud over standardoplysninger genereres som en naturlig del af et rådgivningsforløb en række
virksomhedsrelevante oplysninger og SYSTEMIZE’s egne registreringer af eks. tidsforbrug, fakturaer,
regnskabsrelevante data mv. Sådanne oplysninger gemmes på sikrede datamedier og netværk, og arkiveres
i min. 5 år, eller jf. lovkrav.

Hvad bruger Systemize personoplysningerne til?
Systemize bruger oplysningerne til kommunikation på konkrete opgaver eller kontraktuelle forpligtigelser,
dialog med samarbejdspartnere/leverandører mv. De indsamlede data kan også anvendes til at målrette
vores markedsføring og tilbud, så det er relevant for dig og andre brugere.

Retsgrundlag for at Systemize behandler dine personoplysningerne?
Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser
over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), dels en interesseafvejning
(databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen,
er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats, samt at levere den
information du efterspørger.

Videregivelse af personoplysninger
De indsamlede personoplysninger anvendes kun af Systemize. Vi videregiver kun personlige data i den
udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag.
Systemize benytter databehandlere til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post.

Dine rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:


Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger.



Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har - I
særlige tilfælde - ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset.



Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af
dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte den dataansvarlige, som er ansvarlig for
behandlingen af dine oplysninger:
SYSTEMIZE ApS
CVR-nr.: 36 54 05 67
Renal Baches Vej 24
9000 Aalborg
Tlf. +45 60 40 77 01
info@systemize.dk.
Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet.
Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Med venlig hilsen
Systemize ApS

Poul H. Nielsen
phn@systemize.dk
+45 60 40 77 01
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