STEREO ASSOCIATES PRIVATLIVSPOLITIK &
COOKIEPOLITIK
Stereo Associates tager som dataansvarlig din
databeskyttelse alvorligt. Vi vil altid gøre vores
bedste for at sikre dine data og privatlivet for dig
som er kunde hos os.

Vi sikrer ordentlig og transparent databehandling
I forbindelse med du er kunde hos os eller
besøger vores hjemmeside er det nødvendigt, at
vi noterer og behandler oplysninger om dig. Dvs.
at vi reelt set beder dig stille dine persondata til
rådighed for os, og derfor vil vi altid oplyse dig
om, hvilke data vi indsamler og behandler om
dig, til hvilket formål og ikke mindst dine rettigheder i denne sammenhæng.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget
denne politik for privatlivsbeskyttelse og datasikkerhed, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Vi indsamler og benytter kun de oplysninger,
der kræves for at kunne give den bedst mulige
service til dig, som er kunde hos os i Stereo Associates eller besøger os på vores hjemmeside
www.stereo.associates. Samtidig sikrer vi, at dine
persondata behandles i overensstemmelse med
lovgivningen.

Behandling af persondata
Dine persondata er alle slags oplysninger og
informationer, der i et eller andet omfang kan
henføres til dig som privatperson. Vi indsamler
og behandler kun persondata, der er relevante
og nødvendige i forhold til at du er kunde hos
os eller besøger vores hjemmeside.

Hvis du vil læse mere,
uddyber vi dette i de følgende punkter:

Hvilke oplysninger behandler vi?
Ejeroplysninger og dataansvar

I forbindelse med at du er kunde hos os noterer
vi almindelige persondata i form af dine kontaktoplysninger, dvs. navn, adresse, telefon og mail.

Ejer af denne hjemmeside og dataansvarlig i
forhold til denne politik er Stereo Associates
Aps, og vi sikrer, at dine persondata behandles i
overensstemmelse med lovgivningen

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig
til brug for afregningsformål. Disse oplysninger
noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj
2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Kontaktoplysninger
Virksomhed: Stereo Associates Aps
CVR: 36477245
Kontaktperson: Thomas Sehested
Adresse: Wilders Plads 9A, 1403 København K
Telefonnr.: 28882095 eller 26176627
Mail: hi@stereo.associates eller
thomas@stereo.associates
Hjemmeside: www.stereo.associates

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler
om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi
sørger også for at opdatere dine persondata
løbende.
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Da vores service er afhængig af, at dine data
er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse
os om relevante ændringer i dine data. Du kan
benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

staltninger, der beskytter dine persondata mod
at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret,
mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at
uvedkommende får adgang eller kendskab til
dem.

Vi sletter dine persondata,
når de ikke længere er nødvendige

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i
en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri,
økonomisk tab, tab af omdømme eller anden
væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere
er nødvendige i forhold til det formål, som var
grunden til vores indsamling, behandling og
opbevaring af dine data.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til
afregning og bogføring. Det gældende tidsrum
er 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører, jf. regnskabsloven.

Brug af cookies
Hvad er Cookies?
Ud over de oplysninger, som du selv måtte indtaste i forbindelse med anvendelse af virksomhedens hjemmeside, anvender vi cookies.

Vi indhenter dit samtykke,
inden vi behandler dine persondata

En cookie er en datafil, en hjemmeside gemmer
på dit it-udstyr. Det kan være din computer,
tablet eller smartphone. Formålet er at genkende
it-udstyret og dermed observere, din brug og
adfærd på hjemmesiden.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler
dine persondata til de formål, der er beskrevet
ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag
for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant
grundlag og om vores legitime interesse i at
behandle dine persondata.

En cookie er en passiv fil, der hverken kan
indsamle de oplysninger, der er lagret på din
computer eller sprede nogen former for virus og
andre skadelige programmer.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid
trække det tilbage ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Brug
kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.

Du kan læse mere om vores Cookie politik på
vores hjemmeside www.stereo.associates

Vi videregiver ikke dine persondata
uden samtykke eller krævet under dansk lov

Dine rettigheder

De oplysninger vi har registreret til brug for
afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at
gennemføre betalingerne.

Dine rettigheder vedrørende persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke
data vi behandler om dig, hvor de stammer fra,
og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata,
og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne
regler om informationssikkerhed. Vi har pligt til at
opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om
de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog
være begrænset af hensyn til andre personers
privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foran-
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Klage

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler
om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem
rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os
om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan
de kan rettes.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine
persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Her
har du også mulighed for at indgive en klage til
Datatilsynet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at
slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du
trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at
dine data ikke længere er nødvendige i forhold
til det formål, som vi indhentede dem til, kan du
bede om at få dem slettet.

Klager over vores behandling af dine persondata
kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.
sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere
oplysninger om Datatilsynet på
www.datatilsynet.dk.

Når du henvender dig med en anmodning om
at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og
gennemfører i så fald ændringer eller sletning så
hurtigt som muligt.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder
du øverst.
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