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Oplysning om BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger følger det af Forordning 2016/679,
at vi, som dataansvarlig, er forpligtede til at give følgende oplysninger omkring behandlingen:

KONTAKTINFORMATION
DiaPhoni A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
DiaPhoni A/S
Vesterbro21C,
9000 Aalborg
CVR: 14222200

FORMÅL OG RETSGRUNDLAG
Vi behandler personoplysninger til flere formål i vore kundespecifikke webløsninger som bl.a.
omfatter:
• Online e-handel
• Webbaserede selvbetjeningsløsninger
• Kundedatabaser
• Billetbestilling
• Indholdsportaler
• Generel Content Management på hjemmesider
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:
• Aftale indgået med vores kunde, kontrakt eller samtykke og den indgåede aftale som er
beskrevet i databehandleraftalen
KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
På diaphoni.dk behandler vi ikke personoplysninger.
Vi behandler flere kategorier af personoplysninger i vore kunders webløsninger, hvilket er
beskrevet i databehandleraftalerne med vore kunder.

MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE
På diaphoni.dk videregiver eller overlader vi ikke personoplysninger.
I vore kunders webløsninger overlader vi kun oplysninger til de samarbejdspartnere som vores
kunde har samtykke med eller som de har godkendt. I forbindelse med en overladelse af
personoplysninger til databehandleren, indgår vi eller kunden altid en databehandleraftale
inden en sådan overladelse påbegyndes.

HVOR DINE PERSONOPLYSNINGER STAMMER FRA
• Du har selv givet os eller vores kunde dine oplysninger
• Vi har fået dine oplysninger fra vores kunde via deres eget system eller via en
webservice.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode som afhænger af formålet. Når oplysningerne
ikke har et nødvendigt formål slettes oplysningerne. Levetiden for data vil afhænge individuelt
af kundeløsning, og vore kunder har i deres respektive webløsninger mulighed for at afgøre en
individuel levetid. Vi vil løbende lægge vægt på om der fortsat foreligger et sagligt formål eller
et lovmæssigt krav, når vi skal fastlægge, hvor længe personoplysninger vil blive opbevaret.

DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET
Det følger af Forordning 2016/679 (Persondataforordningen), at man i forbindelse med
behandlingen af personoplysninger skal varetage den registreredes rettigheder.
I det følgende kan få et overblik over hvordan vi hos DiaPhoni og på hjemmesiden diaphoni.dk
varetager dine rettigheder, samt de muligheder du har som registreret.
Du har som registreret ret til at modtage oplysning om, hvis vi på hjemmesiden diaphoni.dk
indsamler og behandler dine personoplysninger. Du vil i forbindelse med vores indsamling eller
modtagelse af dine personoplysninger, få udleveret særskilt information omkring behandlingen
af disse oplysninger, i det omfang det er påkrævet af Persondataforordningen eller anden
lovgivning.
Hvis vi behandler urigtige oplysninger har du ret til at få berigtiget disse, såfremt berigtigelsen
er saglig og korrekt.
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi ikke har hjemmel til at behandle, og du
kan indgive anmodning herom, såfremt du mener, at vi ligger inde med sådanne oplysninger. Du
skal være opmærksom på, at vi kan være berettiget eller forpligtet til at opbevare oplysningerne
som følge af anden hjemmel eller lovgivning, hvorfor vi i en sådan situation ikke kan slette visse
oplysninger.
Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføringsmæssige
formål, og vi ikke har ret hertil, kan du som registreret gøre indsigelse herimod, hvorefter vi er
forpligtet til at tage stilling til indsigelsen.
Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et format som tillader, at du kan overføre
disse til en anden udbyder eller leverandør. Vi kan kun udlevere personoplysningerne digitalt,
såfremt de foreligger i en sådan form. Vi kan ikke bistå med en sammenføring af
personoplysninger, som er forudsat af en given tjeneste eller software.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk
indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt),
påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt
upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).
Hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, har du som registreret ret til,
til enhver tid, at tilbagetrække dette samtykke.
Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at vi kan have anden hjemmel til at fortsætte
behandling, hvorefter vi forbeholder os retten hertil, såfremt det er i overensstemmelse med
lovgivningen.
Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med Persondataforordningen,
eller på anden hvis har handlet i strid med denne, kan du indgive klage til Datatilsynet. Du kan
finde mere information om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du ønsker at gøre brug af de ovenfor nævnte rettigheder, bedes du henvende dig til:
Dataansvarlige Klaus Dahl-Jensen - kdj@diaphoni.dk
Ændringer
Vores oplysning om behandling af personoplysninger kan ændres fra tid til anden. Eventuelle
ændringer til dette angives på denne side.
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