PERSONDATAPOLITIK
hos RAVN Arkitektur

1.

GENERELT
Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan RAVN Arkitektur
A/S behandler dine data, når du kommunikerer med os, benytter vores hjemmeside, bestiller ydelser eller i øvrigt har samhandel med os.
Tegnestuen er dataansvarlig for dine personoplysninger, og vi sikrer at dine data behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Al henvendelse til os kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 6.

2.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER TEGNESTUEN OG
MED HVILKET FORMÅL
Vi indsamler og behandler kun nødvendige personoplysninger for at kunne servicere dig
bedst muligt. Vi indsamler for privatpersoner oplysninger om dit navn, din adresse, telefonnummer, mailadresse. For virksomheder indsamles firmanavn, adresse, kontaktoplysninger, kontaktperson(-er), bankoplysninger, cvr-nummer.
Formålet med dette er, at tegnestuen kan opretholde et kunde- og/eller samarbejdsforhold sådan, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til indgåede aftaler.
Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er
bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra
f (interesseafvejningsreglen).
RAVN´ hjemmeside anvender ikke registrerbare cookies, hvorfor der ikke er beskrevet en
decideret cookiepolitik.
Ansøgning til stillinger hos tegnestuen skal foregå via job@ravnarkitektur.dk. Her vil du automatisk få oplyst, hvordan vi behandler dine personoplysninger i rekrutteringsprocessen.
Søger du via en anden mail kan vi ikke modtage din ansøgning grundet administrative
processer og potentiel behandling og personfølsomme data jf. Databeskyttelsesforordningen, hos de enkelte medarbejdere.

3.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER, HERUNDER TREDJELANDSOVERFØRSLER
Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i
henhold til lov eller for at levere de ydelser, der er indgået kontrakt om.
Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og
behandler data, som tegnestuen er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende
oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der
behandler personoplysninger på vores vegne.
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4.

HVORNÅR VI SLETTER DINE PERSONOPLYSNINGER
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter
dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen
og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme
for, hvornår informationer slettes.

5.

DINE RETTIGHEDER
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om
dig ved at kontakte os – kontaktoplysninger finder du under punkt 6.
Du kan naturligvis altid få urigtige oplysninger rettet eller slettet.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er
indsamlet til.

6.

KONTAKTOPLYSNINGER
Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker
du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte RAVN Arkitektur på
ravnarktiektur@ravnarkitektur.dk

7.

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
Foretager tegnestuen ændringer i persondatapolitikken, vil den nyeste version være tilgængelig på hjemmesiden.
Nuværende og tidligere kunder vil ikke blive underrettet om ændringer i persondatapolitikken.
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