Sådan behandler vi personoplysninger
Oplysningspligt
Når Fabu indsamler og behandler personoplysninger om kontaktpersoner mv. er Fabu
forpligtet til at oplyse om:
A) Formålet og grundlaget for behandlingen
Fabu vil indsamle og behandle personoplysninger om kontaktpersoner for at varetage
følgende formål:
•

Fabu indsamler og behandler oplysninger om kontaktpersoner hos vores kunder og leverandører som et led i kunne overholde vores kontraktlige forpligtelser
på bedst mulig vis, jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra b).

•

Vi behandler endvidere persondata i det omfang der er nødvendigt for at kunne
overholde retlige forpligtelser eller behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge en legitim interesse som f.eks. at kunne dokumentere indholdet af en aftale, jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra c) og f).

B) Hvilke kategorier af personoplysninger, der er tale om, herunder
•

Kontakt- og identifikationsoplysninger på kontaktpersoner som fx navn, medarbejder nr., telefonnummer, mailadresse, firmatilknytning samt nationalitet og
sprog.

•

Andre oplysninger vedrørende kontaktpersoner af hensyn til dokumentation af
udførte opgaver som fx etnicitet og dialekter

C) Grundlaget for behandlingen af personoplysninger og de legitime interesser, som
efterspørges af Fabu, er baseret på interesseafvejning.
•

Grundlaget for behandlingen af personoplysninger kontaktpersoner er i forhold
til udførelse af en given opgave.

•

Fabu behandler oplysninger om kontaktpersoner som led i en retlig forpligtelse
og Fabus legitime interesser.
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D) Eventuelle modtagere af personoplysninger
•

Visse personoplysninger om kontaktpersoner vil blive videregivet til anbringende
myndighed, tilsynsførende kommune og Fabus eksterne bogholderi.

•

Oplysninger om kontaktpersoner vil kunne blive videregivet til samarbejdspartnere og offentlige myndigheder.

E) Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret
•

Oplysninger om kontaktpersoner vil blive opbevaret i 5 år fra registrering/afsluttet opgave, hvis det er nødvendigt af hensyn til fx dokumentation af ordre.

F) Retten til at anmode Fabu om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dine oplysninger eller til at
gøre indsigelse mod behandling samt retten til data portabilitet.
G) Når behandlingen er baseret på dit samtykke, retten til at trække det tilbage på
ethvert tidspunkt.
H) Retten til at klage til Datatilsynet

Spørgsmål og klager
Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger bedes du kontakte
Fabu, Malene Abel Brask, Kirsten Holm Nielsen eller Susanne Poulsen.
Kontakt os venligst, hvis du har nogle klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.

Fabu-Fonden
Jyllingevej 59, 1.
2720 Vanløse
T: 38 76 06 80
E: fabu@fabu.dk
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