Persondatapolitik for Phønix Tag Energi A/S
Generelt
Denne persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de Personoplysninger, som du giver til os, og/eller som vi
indsamler om dig, enten som led i et kunde-/leverandørforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder brug af
vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer
dine personoplysninger og hvor længe vi opbevarer personoplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og
henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere.
Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende
overholdelse skal i første omgang rettes til den dataansvarlige.

Den dataansvarlige virksomhed
Navn

Phønix Tag Energi A/S

CVR-nummer

3490 3077

Adresse

Tolsagervej 5, 8370 Hadsten

Telefonnummer

8626 1111

E-mailadresse

energi@phonixtag.dk

Hjemmeside

www.phonixtag.dk

Dataansvarlig

Direktør, Kim Slavensky, e-mail: ksl@phonixtag.dk

Behandlingen af personoplysninger
Formålene med behandlingen

Afhængig af om du er kunde, leverandør, samarbejdspartner eller måske
blot bruger af vores hjemmeside, er vi måske forpligtede til at behandle dine
personoplysninger eller det er nødvendigt for os, at behandle dine
personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du
efterspørger og at vi kan leve op til de forpligtelser, vi har som Phønix Tag
Energi A/S i forbindelse med indgåelse af aftaler om udførelse af et
entrepriseforhold.
Websitet anvender ”cookies”, med det formål at genkende og huske
indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Det er til enhver tid muligt
at slette eller blokere for cookies på Phønix Tag Energi A/S hjemmeside jf.
vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

De personoplysninger, som vi behandler om dig
Disse personoplysninger indsamler vi
direkte fra dig

Når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner indsamler vi følgende
almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnr., by,
telefonnummer, e-mail, registrerings- og kontooplysninger, ordrehistorik,
kommunikation mellem Phønix Tag Energi A/S og dig som kunde eller
leverandør.
Når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside og klikker dig rundt på
siderne, indsamler vi cookies og din IP-adresse.
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Modtagere af personoplysninger
Personoplysningerne vil blive overladt
eller videregivet til følgende kategorier
af modtagere (både selvstændige
dataansvarlige og databehandlere)

Phønix Tag Energi A/S videregiver alle indsamlede oplysninger til vores
databehandler.
For kunder og leverandører kan personoplysningerne ligeledes blive
videregivet til Phønix Tag Energi A/S underleverandører, offentlige
myndigheder og rådgivere med henblik på at aftalen / entrepriseforholdet
kan realiseres.

Forventede tidsfrister for sletning af kategorier af personoplysninger
Kunder, leverandører og
samarbejdspartnere

Oplysninger om kunder og leverandører slettes i henhold til de relevante regler om
forældelse af formuekrav samt efter udløb af en eventuel garantiperiode.

Brugere af hjemmesiden, der
hverken er kunde eller tidligere
kunde

Registrerede oplysninger om brugere af vores hjemmeside opbevares i 26 måneder
fra sidste registreringsdato, hvorefter oplysningerne slettes.

Generel beskrivelse af virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger
Virksomheden har både truffet fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:
•
•
•

Fysisk: Virksomheden har alarmer på alle udvendige døre samt opsat overvågningskameraer. Serverrum er aflåst og kan
alene tilgås med kode. Servere står hos vores databehandler. Fysisk materiale indeholdende personoplysninger
opbevares aflåst.
Teknisk: Virksomhedens it-systemer kan alene tilgås med brug af brugernavn og password. Virksomhedens systemer er
beskyttet af firewall og antivirusprogrammer.
Organisatorisk: Det er fastsat interne regler for autorisation og adgangskontrol. Der foretages logning af adgangsforsøg
både til it-systemer og serverrum.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Phønix Tag Energi A/S behandler om dig. Ved at skrive til os
(på ovenstående adresse) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder
de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.
Du har også ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod Phønix Tag Energi A/S
behandling af dine personoplysninger, hvor hjemlen for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.
1, litra e, eller den såkaldte interesseafvejningsregel i samme forordnings artikel 6, stk. 1, litra f.
En indsigelse vil betyde, at Phønix Tag Energi A/S som dataansvarlig ikke længere må behandle
personoplysningerne, medmindre Phønix Tag Energi A/S påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går
forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Hvis Phønix Tag Energi A/S behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til
enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring. Hvis du gør
indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må Phønix Tag Energi A/S ikke længere behandle
dine personoplysningerne til dette formål, og du vil derfor ikke modtage direkte markedsføring fra Phønix Tag Energi
A/S.
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Klage til tilsynsmyndighed
Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Phønix Tag København
A/S ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.
Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Opdatering af denne politik
Phønix Tag Energi A/S er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af
personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den
opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden
varsel. Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på
denne hjemmeside.
Denne politik er senest opdateret den 23. maj 2018.
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