
Persondatapolitik

Lovlighed, fair og gennemsigtighed

Lovlighed

Vi indsamler data lovligt med din accept, og videresælger ikke dine 
oplysninger.

Dine oplysninger vil blive brugt i forbindelse handel mellem os og dig. Vi er 
f.eks. nødt til at kunne sende dig faktura når handlen er afsluttet, og gemme 
din adresse, så vi kan finde dig når vi skal måle op og levere varen.

Vi er forpligtet af bogføringsloven til at opbevare regnskab, som jo 
indeholder din data i form af navn, telefon, mail og adresse, i mindst 5 år.

Fairness

Vi behandler din data, så de ikke, med vores accept, kommer i hænderne på 
folk der kan skade dig. Dine oplysninger vil IKKE bevidst blive brugt til at 
hænge dig ud eller på anden måde bringe dig i en uheldig situation eller til 
ulempe for dig.

Der foregår ikke spekulation i din data, og vi gør vores bedste for at  
behandle din data fair.

Vi vil ikke forsøge at lokke data ud af dig, gennem bedrag og vildledende 
spørgsmål. Vi bestræber os at være konkrete og ligefremme.

Gennemsigtighed

Vi informere dig når vi indsamler data om dig, og hvad vi indsamler. Ønsker 
du et overblik over hvad vi har indsamlet om dig, kan dette erhverves uden 
beregning, ved at kontakte os. Du har også retmæssig mulighed for at rette 
fejlbehæftet data og trække din accept tilbage, indenfor lovens rammer.

Vi forsøger, ved ønsket om en rapport over din data, at formulere detaljer 
så let forståelige som muligt. Ønskes særlige hensyn i forbindelse med 
proccesering af data, vil vi forsøge at efterleve disse, inden for lovens 
rammer.

Formål og begrænsninger
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Data indsamles og ikke mindst behandles med et formål. Vi indsamler data fordi det 
er påkrævet i bogføringsloven i forbindelse med køb og salg. Derudover er formålet 
med vores indsamling af data at kunne betjene dig som kunde. Adresse bliver brugt 
til at finde dig når vi skal opmåle, levere og montere, og derudover gemmes den på 
din faktura. Navn bruges som navne nu bruges, og vil fremgå af din faktura, samt i 
mail korrespondancer og vil også blive brugt af leverandør til mærkning af jeres 
vare, så den kan identificeres i systemet og af os.

Vi forbeholder ret til at kontakte dig via email eller telefon, ved spørgsmål eller 
opfølgning på ordre og tilbud.

Vi opdatere løbende privatlivspolitik, når nye behov opstår, eller frafalder. VI køber 
ikke data til brug i markedsføring.

Data minimering

Det er vores interesse, såvel som jeres at vi ikke gemmer mere data end højst 
nødvendigt. Det sparer os plads, og I har ikke data til at flyde. Så vi gemmer og 
behandler kun data i det omfang det er nødvendigt.

Data korrekthed

Vi benytter elektronisk adressekartotek til at gemme din data, og opdatere denne, 
efter bedste evne, så den altid er så korrekt som det er muligt indenfor rimelig 
arbejdstid. Vi gemmer hvor vi har din data fra. Vi retter din data, ved henvedelse, 
hvis du opdager eller har mistanke om en fejl i dine oplysninger.

Ved sletnign af data, slettes data adressekartotek, og gammel bogføring bliver 
sikkert bortskaffet. 3. part med adgang til data, forventes at efterleve indbyrdes 
aftale, indgået mellem part og Living Color.

Sikkerhed

Den minimale mængde af personfølsom data opbevares på krypterede diske. Dog er 
den største sikkerhed at sørge for minimeringen af hvor følsom data der er 
opbevaret. 

Alle online konti der vedrøre virksomheden er beskyttet af stærke passwords, som 
er tilfældig gennererede og stærke, og gemt i password manager. To faktor 
godkendelse benyttes, hvor det er muligt og meningsfyldt.

Informationer som er lagret lokalt opbevares på en eller flere kypterede partitioner.

2



Forskel på opbevaring og proccesering af data

Der er mange grunde til at opbevare data, og færre grunde til at proccessere den. 
Selvom vi opbevare din data, bliver den ikke anvendt uden grund. F.eks. kan data 
findes på en backup eller i et regnskab der for længst er arkiveret. Denne data ligger 
blot passiv, i tilfælde af at nogen har brug for at processere den (behandle den) 
senere. F.eks. hvis SKAT, eller anden offentlig myndighed skal se på regnskab.

Data der indsamles ved kontakt

Men for at undgå unødig gene, indsamler vi altid navn, telefonnummer, email 
adresse, når du kontakter os for tilbud og/eller ordre. Dette gøres for at kunne 
behandle din ordre og have mulighed for tilbud.

Opmåler vi dit hjem, gemmer vi de tagne mål og valgte farver, dessiner som vi 
sammen har snakket om, sammen med dine oplysninger, så vi kan beregne pris og 
bestille produkter. Er vinduet særligt kompliceret, vil vi spørge om vi må tage 
billeder af vinduet til brug ved indhentning af data om egnet løsning. Disse billeder 
kan blive vist og sendt til vores leverandør, og vil blive slettet efter behandling af 
ordre. Leverandør vil blive bedt om det samme.

Hvor længe opevares data?

Det er vores erfaring at folk udskifter deres solafskærming/gardiner efter omkring 
10 år. Derfor opbevare vi din data 10 + 5 år for at kunne se hvad du tidligere har fået 
når du kontakter os. Ønsker du ikke vores stamkundeservice, er du velkommen til at 
kontakte os og oplyse dette, så vil din data blive slettet 5 år efter sidste handel, plus 
behandlingstiden for sletning af data.
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