Persondatapolitik - DUMAS-JOHANSEN Rejser
Indledning
DUMAS-JOHANSEN Rejser’s hjemmeside har virket som et præsentatonssitee hvor man har kunnet se eksempler
på hvilke rejsere som kunne tllbdes og fotos fra gennemførte.
Siden har på intet tdspunkt anvendt cookies.
Kontakten tl kunderne er foregået via post/telefonisk/via emaile og personoplbsninger er modtaget denne vej.
I en årrække udsendtes et ”Rejselrev ” tl interesserede via en datalase. Denne llev destrueret i 2017
Har du spørgsmåle er du altd velkommen tl at henvende dig tl os.

Dine registrerede oplysninger
Vi har anvendt de personoplbsningere du har udleveret tl os i forlindelse med rejsearrangementer.
Det være sig almindeligvis: Navne adressee telefone e-maile pasnummer m.v.
Ingen af disse oplbsninger vil llive anvendt i markedsføringe proflering eller videregivet tl andre.
Personoplbsninger oplevares ikke længere end nødvendigt for at opfblde det formåle hvortl de er indsamlete
medmindre oplevaringen er nødvendig for at opfblde natonale lovkrave herunder lovpligtge
oplevaringsperioder i forlindelse med logføring mv.

Kontaktoplysninger
DUMAS-JOHANSEN Rejsere CVR: 21048593e Gjesingvej 1e 8963 Auning

Ansvarlig for persondata
Evelbne Dumas-Johansene Tlf.: 8648 4813 e E-mail. dj@dumas-johansen.dk

Dine retgieder
Du har altd ret tl at:





Vide hvordan vi lehandler dine personoplbsninger.
Få indsigt i dine personoplbsningere herunder ret tl at få dem sletete som vi efer lovgivningen ikke er
forpligtede tl at gemmee og få forkerte oplbsninger retet.
Du kan få udleveret dine data i et almindeligt anvendt format.
Du kan klage over vores håndtering af personoplbsninger hos: www.datatlsbnet.dk

Hvis du ønsker at gøre én eller fere af dine retgheder gældendee ledes du kontakte os på e-mail: dj@dumasjohansen.dk
Din anmodning vil llive lehandlet i overensstemmelse med den tl enhver td gældende
dataleskbtelseslovgivning.

Videregivelse af oplysninger
DUMAS-JOHANSEN Rejser videregiver ikke personlige oplbsninger tl andre.
Der er dog undtagelser:
1. Hvor du har givet dit samtbkkee som et aktvt tlvalg vedrørende alle personoplbsninger.
2. Af juridiske årsagere hvor vi menere at oplbsningerne er nødvendig for at kunne overholde gældende lovee eller
andre anmodninger fra ofentlige mbndigheder.
3. Beskbte mod prollemer med ledragerie sikkerhed eller tekniske prollemere og holde DUMAS-JOHANSEN
Rejser skadesløs i forhold tl ofentlighedene sådan som det kræves eller tllades i henhold tl lovgivningen.

Informatonssikkeried
Det er vores politk at sikre personoplbsninger ved at træfe tlstrækkelige tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er lehov for dine personoplbsningere vil vi sikree at de sletes på
en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Personoplbsninger i papirformater oplevares i afåste rum.

Opdateringer og samarbejde med tlsynsmyndigieder
Vi evaluerer og opdaterer lølende vores egen persondatapolitk. Du lør derfor regelmæssigt tjekke denne
Privatlivspolitk for eventuelle ændringere som kan have letbdning for vores lehandling af dine
personoplbsninger. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitk ofentliggøres på hjemmesidene og hvis der
sker væsentlige ændringere vil du modtage en e-mail.
Hvis vi modtager formelle skriflige klagere kontaktes afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarlejder om
nødvendigt med relevante lovgivende mbndighedere f.eks. Datatlsbnet.
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