OPLYSNINGSFORPLIGTELSE
Sådan behandler vi dine personoplysninger
I forbindelse med varetagelse af opgaver for dig indsamler og behandler vi personoplysninger om dig.
PayPerWash er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger. Du finder vores
kontaktinformationer på vores hjemmeside – www.payperwash.dk
Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?
Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i den opgave, vi udfører for
dig.
I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn, adresse og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante
oplysninger.
Hvad bruger vi dine oplysninger til?
Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage opgaven, vi udfører for dig.
Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og e-mailadresse, for at kunne
identificere dig som klient og varetage kontakten med dig.
Vi kan også benytte dine kontaktoplysninger til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor
sagsområdet. Du kan dog altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den
konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.
Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?
Vi behandler dine personoplysninger på et af følgende grundlag:
• Opfyldelse af vores aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens
varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.
I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til
tredjemand, som f.eks en underentreprenør eller en samarbejdspartner.
Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe arbejdets udførelse pågår, og i en periode på 5 år efter
arbejdets afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, vil vi lægge vægt
på om der er opstået uenighed vedrørende arbejdets udførelse, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med
krav i anledning af det udførte arbejde.
Retten til at trække samtykke tilbage
I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, f.eks. til at modtage
nyhedsbreve via mail og anden direkte, elektronisk markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit
samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis
du vælger at trække dit samtykke tilbage har det derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor det sker.
Dine rettigheder og adgang til at klage
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger
om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os.
Læs mere om rettighederne og mulighed for at klage til Datatilsynet her:
- ret til at modtage besked fra den dataansvarlige om, at der indsamles oplysninger om én selv,
- ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om én selv,
- ret til at gøre indsigelse mod, at behandling af oplysninger finder sted,
- ret til at gøre indsigelse mod, at oplysninger om én selv videregives med henblik på markedsføring,
- ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet, slettet eller blokeret, samt i den
forbindelse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette,
- ret til at tilbagekalde et samtykke, og
- ret til at klage til Datatilsynet over behandling af personoplysninger om én selv.

Klage kan sendes til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
Telefon 33193200, Fax 3319 3218
E-post dt@datatilsynet.dk, hjemmeside www.datatilsynet.dk
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