Cookie og Privatlivspolitik for IntSAAB2020,
De danske Saabklubber, c/o Lars Kristensen, Stadionvej 12, 9490 Pandrup, er ansvarlig for behandlingen af personlige data, der bliver indsamlet via hjemmesiden ”https://intsaab2020.com”,
som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
Kontaktoplysninger:
Via kontaktformularen på https://intsaab2020.com eller per post til IntSAAB2020, c/o Lars
Kristensen, Stadionvej 12, 9490 Pandrup, telefon +45 31 60 04 88 .
Lars Kristensen er databeskyttelsesansvarlig for IntSAAB2020, han kan nås via mail-adressen
info@intsaab2020.com.
Personlige data, som vi behandler
IntSAAB2020 behandler dine personlige data, fordi du bruger vores tjenester og/eller fordi du selv
leverer disse til os. Nedenfor finder du en oversigt over de personlige data, vi behandler:








For- og efternavn
Adresseoplysninger
Telefonnummer
E-mail-adresse
Andre personlige data, som du aktivt leverer, for eksempel data om din Saab, i
korrespondance og telefonisk.
Placeringsdata / lokationsdata
Bankkonto oplysninger.

Særlige og/eller følsomme personoplysninger, som vi behandler.
Vores hjemmeside og / eller service har ikke til hensigt at indsamle information om besøgende på
websitet under 18 år. Medmindre de har tilladelse fra forældre eller værge. Vi kan dog ikke
kontrollere, om en besøgende er ældre end 18 år. Vi anbefaler derfor forældre at være involveret i
deres børns onlineaktiviteter for at forhindre, at oplysninger om børn indsamles uden forældres
samtykke. Hvis du mener, at vi har indsamlet personlige oplysninger om en mindreårig uden
denne tilladelse, bedes du kontakte os via info@intsaab2020.com, og så fjerner vi straks disse
oplysninger.
Til hvilket formål og på hvilket grundlag behandler vi personoplysninger.
IntSAAB2020 behandler dine personlige data til følgende formål:







Håndtering af din tilmelding
Håndtering af din betaling
Afsendelse af vores nyhedsbrev og/eller reklamebrochure
være i stand til at ringe eller e-maile dig, hvis dette er nødvendigt for at være i stand til at
udføre vores tjenester
Informer dig om ændringer i vores tjenester og produkter
At levere varer og tjenester til dig.

Automatiseret beslutningstagning
IntSAAB2020 behandler ikke data, der er baseret på automatisk behandling af data, der kan have
konsekvenser for mennesker.

Hvor længe vi opbevarer de personlige data.
IntSAAB2020 opbevarer ikke dine personlige data længere, end det er strengt nødvendigt for at
opfylde det formål til hvilket dine data indsamles.
Vi anvender følgende tidsfrister for følgende typer af personlige data.
Personlig og betalingsinformation indsamlet via:
https://intsaab2020.com (hjemmeside intSaab2020.com): Data opbevares til senest 31. December
2020.
Deling af personlige data med tredjepart.
IntSAAB2020 sælger ikke dine oplysninger til tredjepart og leverer kun data til disse, hvis dette er
nødvendigt for overholdelsen af vores aftale med dig eller for at overholde en juridisk forpligtelse.
Vi indgår en behandlingsaftale med virksomheder, der behandler dine data på vores vegne for at
sikre det samme niveau af sikkerhed og fortrolighed af dine data.
IntSAAB2020 er fortsat ansvarlig for disse processer.
Cookies eller lignende, som vi bruger
IntSAAB2020 bruger kun tekniske, funktionelle og analytiske cookies, der ikke krænker dit privatliv.
En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer, tablet eller smartphone, når du første
gang besøger disse websteder.
De cookies, vi bruger, er nødvendige for den tekniske drift af hjemmesiden og af hensyn til
brugervenligheden. De sikrer, at webstedet fungerer korrekt. Vi kan også optimere vores
hjemmeside med dette.
Du kan fravælge cookies ved at indstille din internetbrowser, så den ikke længere gemmer cookies.
Derudover kan du også slette alle oplysninger, der tidligere er gemt via indstillingerne i din
browser.
Se, rediger eller få slettet dine data
Du har ret til at se, rette eller slette dine personlige data. Derudover har du ret til at trække dit
samtykke tilbage til databehandling eller til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige
data af IntSAAB2020, og du har ret til dataoverførsel. Dette betyder, at du kan indsende en
anmodning til os om at sende de personlige data, som vi opbevarer om dig i en computerfil til dig
eller en anden organisation, hvis du ønsker det. Du kan sende en anmodning om adgang,
korrigering, sletning, dataoverførsel af dine personlige data eller anmodning om tilbagetrækning af
dit samtykke eller indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til info@intsaab2020.com.
For at sikre, at anmodningen er blevet fremsat af dig, beder vi dig sende en kopi af dit pas med
billedsiden med anmodningen. Dette er for at beskytte dit privatliv. Vi svarer på din anmodning så
hurtigt som muligt, men inden for fire uger. IntSAAB2020 vil også gerne påpege, at du har
muligheden for at indsende en klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed Datatilsynet.
Dette kan gøres via følgende link:
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/.
Hvordan vi beskytter dine personlige data
IntSAAB2020 tager beskyttelsen af dine data alvorligt og træffer passende forholdsregler for at
forhindre misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket videregivelse og uautoriserede ændringer.
Hvis du har indtryk af, at dine data ikke er ordentligt beskyttet eller der er tegn på misbrug, bedes
du kontakte os via info@intsaab2020.com.

