Persondatapolitik for Vextor / Henrik Høyer
Baggrund
På Vextor / Henrik Høyer er vi bevidste om hvordan vi håndterer
persondata, uanset om det er på interne medarbejdere, kunder,
leverandører eller andre tilknyttede personer.
I dette dokument giver vi en enkel oversigt over de forskellige
ting som vi har politikker for og meninger om. Som medarbejder
eller ejer hos Vextor / Henrik Høyer kan man også optræde som
leverandør /ansat hos andre selskaber, og vil i disse
sammenhænge lægge under for deres ansvar, politikker og
værdier. Hjemmesiderne henrikhoyer og Vextor refererer begge
til samme firma, samme CVR nummer, 26860814, men med
forskellige målgrupper
Persondatapolitik for Vextor / Henrik Høyer
Generelt har du ifølge Persondataforordningen ret til at vide,
hvordan vi opbevarer og behandler dine personoplysninger.
Samtidig er det i vores interesse, at du føler dig tryg ved at
videregive dine oplysninger til os, hvis det giver mening for
begge parter at vi har sådanne oplysninger.
Nedenfor får du et overblik over, hvilke oplysninger Vextor /
Henrik Høyer indsamler og registrerer om dig og din virksomhed,
samt hvordan de opbevares og behandles.
Indsamling af persondata
Hos Vextor / Henrik Høyer indsamler vi kun oplysninger om dig
og din virksomhed i forbindelse med oprettelse som kunde,
leverandør, som ansat eller hvis vi vurderer du kunne være et
lead til et samarbejde i vores forretning, med os eller en af vores
andre kontakter, på kort eller lang sigt.
Det vi normalt registrerer er nogle eller alle af følgende
oplysninger:
Virksomhedens navn, Navn på personen, Adresseoplysninger,
E-mailadresse, Telefonnummer, CVR nr.
De oplysninger, som du udleverer til os, anvender vi til intern
registrering. Vi opbevarer disse data til brug, når vi skal i kontakt
med dig, uanset om det gælder opfølgning, fakturering,
information eller andre ting som kunne være til interesse for dig.
De registrerede oplysninger opbevares i Vextors / Henrik Høyers
Dropbox mappe og i vores ERP system. De relevante
medarbejdere har adgang til ovenstående registrerede
oplysninger om dig og din virksomhed.
Der foreligger databehandleraftaler med Dropbox og Economics, der sørger for, at de registrerede personoplysninger
opbevares sikkert.
Behandling og videregivelse af persondata
Hjemmeside
På Vextors / Henrik Høyers hjemmeside kan der formidles bl.a.
Referencer og såkaldte case stories. Disse historier og
referencer vil altid blive godkendt af den person/det firma, som
historien omhandler, inden den bliver offentliggjort på
hjemmesiden.
Nyhedsbreve
Vi udsender normalt ikke nyhedsbreve, men kunne tænkes at
gøre det på et tidspunkt, med lange intervaller. Dette er ment
som information om hvad vi har af nye muligheder, som kunne
være relevante for dig. Ikke andet. Tilmelding til vores
nyhedsbreve sker via vores hjemmeside eller mail.
Disse oplysninger opbevares i Dropbox og icloud, og vil typisk
være de samme som vi har registreret på vores kunder.
Der foreligger en databehandleraftale med Dropbox og icloud,
der sørger for, at de registrerede personoplysninger opbevares
sikkert.
Fakturering
Som kunde bliver du registreret i vores E-conomics
regnskabssystem. Fakturering for produkter og ydelser sker via

dette regnskabsprogram. Alle oplysninger nævnt ovenfor vil i
forbindelse med betalingsarrangementer lagres hos E-conomics.
Dette er udelukkende med det formål at kunne fakturere korrekt.
Der foreligger en databehandleraftale med E-conomics, der
sørger for, at de registrerede personoplysninger opbevares
sikkert.
Ansøgninger
Ansøgninger modtages til en udvalgt SSL sikret mailadresse,
som behandler ansøgningerne og uploader dem i vores Dropbox
-mappe, og er kun tilgængelig for ejeren, som selv foretager
udvælgelsen. Uopfordrede ansøgninger sendt til ejeren direkte
bliver håndteret på samme måde, da hans email også er SSL
sikret.
Slettepolitik
Generelle oplysninger
Generelle oplysninger hos os slettes senest efter 10 års
inaktivitet på en kontaktperson. Dette lange tidsinterval er valgt
på grund af vores forretnings natur, som er baseret på relationer
og know-who. I de brancher som vi færdes er 10 år ikke lang tid
Mails
Mails modtages via mailsystemet Outlook og mail for Mac og
opbevares så længe, at det findes nødvendigt og op til 10 år
efter modtagelse aht. dokumentation og underlag for evt.
samarbejder etc. Dette for at undgå evt. misforståelser i forhold
til tidligere aftaler, kontra nuværende og fremtidige aftaler.
Ansøgninger
Både opfordrede og uopfordrede ansøgninger opbevares i op til
12 måneder, hvorefter de slettes.
Dine rettigheder
Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen samt
videregivelsen af oplysningerne. Du har også ret til at få indsigt i
hvilke oplysninger, der er registreret om dig.
Du kan til enhver tid frabede dig at modtage information fra os,
på samme måde som du kan kræve at blive slettet omgående
hvis du ikke ønsker at være registreret hos os. Har vi faktureret
dig for et produkt eller en ydelse, kan du dog først slettes efter 5
år fra sidste fakturering, af hensyn til vores dokumentationskrav
overfor SKAT.
Henvendelse i forbindelse med ovenstående bedes rettet til
Vextor / Henrik Høyer via mail til hoyer@vextor.dk
Cookies
Når du besøger en hjemmeside, kan der gemmes såkaldte
cookies på din computer. Cookies anvendes til registrering af din
aktivitet på en hjemmeside. Oplysninger om din aktivitet kan
anvendes til at forbedre brugeroplevelsen.
Hjemmeside
På Vextor / Henrik Høyer kan vi i perioder anvende cookies,
udelukkende med det formål at optimere websitet bedst muligt
for dig som besøgende. For at optimere hjemmesiden bedst
muligt, anvender vi Google Analytics til at analysere vores
brugeres anvendelse af vores hjemmeside. Disse oplysninger
lagres på Googles servere.
Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik
og anvendelsen af cookies, eller er du utilfreds med vores måde
at agere på, er du meget velkommen til at kontakte Vextor /
Henrik Høyer på telefon 70259888 eller via mail til
hoyer@vextor.dk.
Klagevejledning
Klager over Vextors / Henrik Høyers behandling af
personoplysninger kan rettes til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K

