Privatlivspolitik
Introduktion
Securitas sikrer tryghed og yder vore kunder beskyttelse på en række områder.
Inden for rammerne af vore ydelser indsamler, opbevarer og behandler vi persondata for vore kunder og
ansatte.
Vi er forpligtet til at sikre privatlivets fred og sikkerheden af personoplysninger i overensstemmelse med den
gældende persondataforordning (GDPR) og lovgivningen på området.
Når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige tjenester, efterlader du imidlertid
personlige oplysninger. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi behandler de oplysninger,
vi kommer i besiddelse af, og hvilke rettigheder du har.

Formålet med behandlingen
Vi behandler dine personoplysninger for at vi kan opfylde konkrete og legitime formål i udførelsen af vore
forretningsaktiviteter. Det kan være til efterlevelse af en kontrakt/aftale med dig eller myndighed eller i
forbindelse med en retssag. Det kan også være til kundeadministration, leverandøradministration eller til
markedsformål. I alle tilfælde vil der være et gyldigt juridisk grundlag for vores behandling.

Indsamling af personlige oplysninger
Du vil altid blive informeret, inden vi indsamler personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi
indsamler, kan for eksempel være dit navn, din e-mailadresse og din privatadresse.

Hvad bruger vi oplysningerne til?
Det er op til dig, om du vil afgive personlige oplysninger til os. Vi indsamler oplysningerne for eksempelvis at
kunne tilmelde dig kurser eller nyhedsbreve, gennemføre arrangementer eller for at sende dig brochurer,
invitationer og andre oplysninger om vores services og virksomhed.
Vi bruger kun dine personlige oplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit
samtykke, medmindre lovgivningen tillader os at kontakte dig uden først at indhente dit samtykke. Du har
altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra
os.

Videregivelse af persondata
Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har samtykket til det, eller med mindre
vi har pligt til det i henhold til lovgivning.

Sletning af persondata
Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i
mere end 36 måneder.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om
information slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.

Oplysninger indsamlet vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen
herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at
opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav.
Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev
trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere
opbevaring.
I øvrigt reguleres sletning af Securitas’ til enhver tid gældende politik for sletning.

Cookies
Vi bruger cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores vedlagte cookie-politik.

Sikkerhed
Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor
har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til høje sikkerhedsstandarder. Vi har
desuden indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger og tiltag for at beskytte dine persondata mod
uautoriseret eller ulovlig behandling, herunder tab, ødelæggelse eller skade.

Links på hjemmesider
Links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider er Securitas ikke ansvarlig for indholdet af eller
for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.
Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige
oplysninger og andre relevante politikker.

Adgang til dine personlige oplysninger - dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har indsamlet om dig, dog med visse lovbestemte
undtagelser. Du har desuden ret til at få korrigeret/berigtiget dine personlige oplysninger, hvis der er behov
for det. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og mod den videre behandling af dine
personlige oplysninger. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, du har meddelt os f.eks. til modtagelse af
nyhedsbreve eller lign. I visse tilfælde har du ret til at få slettet alle eller nogle af dine persondata, vi
behandler.
Du har ret til at klage over vores behandling af dine persondata. Klage kan sendes til
persondata@securitas.dk, og du kan også klage til Datatilsynet, som er myndighed på området, på
dt@datatilsynet.dk. Yderligere oplysninger om Persondataforordningen (GDPR), lovgivningen på området og
dine rettigheder kan du finde på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Vil du ændre dine oplysninger eller framelde tjenester?
Skriv til info@securitas.dk - med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige
oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i
øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.
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