Persondatapolitik
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan ENR-Vin behandler og sikrer dine personoplysninger

1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

ENR-Vin

Att: Erik N. Rasmussen
Møllevej 6
9760 Vrå
enr-vin@post.tele.dk
2. Beskrivelse af behandlingen
Formål

Personoplysninger

Kilder

Behandling

Modtagere

Opbevaring

Levering af ydelser

Vi behandler følgende
kategorier af personoplysninger

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt
til de formål, der er nævnt

 Til leverandører vi samarbejder

 I forbindelse med levering af

Personoplysninger anvendes
i forbindelse med:

 Administration af dit




medlemskab af Vrå Vin
Laug og køb hos os.
levering og servicering af
produkter du har købt,
tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.
Fremsendelse af nyhedsbreve der som udgangspunkt distribueres til alle
interessenter, der har afgivet deres e-mailadresse til ENR-Vin

Almindelige personoplysninger
F.eks.:
 Navn
 Adresse
 E-mail
 Tlf. nr.
 Betalingsoplysninger
 Købs- og betalingshistorik

 Direkte fra dig
 Fra leverandører vi

samarbejder med for
at støtte vores forretning.

 Hvis det er nødvendigt af




hensyn til opfyldelse af en
aftale, som du er part i.
Hvis det er nødvendigt for
at vi kan overholde en retlig forpligtelse f.eks. i henhold til bogføringsloven.
Nødvendig for ENR-Vin’s
legitime interesse i at
sende dig nyhedsbreve, foretage kreditvurdering og i
øvrigt kunne tilbyde dig en
effektiv kundeservice.





med for at støtte vores virksomhed f.eks.:
Leverandører af vinpakker mm.
Finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.
Hvis det er påkrævet ifølge en
domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.



medlemsydelser vil vi opbevare
dine personoplysninger i op til 6
år efter udmelding i henhold til
bogføringsloven, med mindre der
er specielle grunde til at opbevare
informationerne i en længere periode.
Så længe et afgivet samtykke til
at modtage nyhedsbreve ikke er
trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse
med en retlig forpligtelse.

2. Pligtmæssig information
Følgende oplysninger er obligatoriske:
 Navn, adresse og evt. betalingsinformation – såfremt du ønsker at opretholde medlemskabet og modtage levering af produkter og ydelser fra Vrå Vin Laug
 Navn og E-mailadresse evt. mobiltelefonnummer– såfremt du ønsker at abonnere på vores nyhedsbrev
 Øvrige personoplysninger, som f.eks. telefonnummer kan afgives efter eget ønske

3. Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:
 Du har til ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Bemærk! Anmodning om sletning
af personlige oplysninger, der er nødvendige for, at ENR-Vin kan levere produkter og medlemsydelser, vil resultere i udmeldelse af Vrå Vin Laug, da det så ikke længere vil være muligt for os at administrere dit medlemsskab.
 Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver
tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail ved at kontakte
ENR-Vin via vores hjemmeside.
 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Kbh. K, telefon 33193200, e-mail:
dt@datatilsynet.dk over ENR-Vin’s behandling af dine personoplysninger.
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4. Sikkerhed
 ENR-Vin er ansvarlig for at personoplysninger opbevares og benyttes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde, for at minimere risikoen for at de hverken hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer
til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 Kun ejer eller udpegede personer, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger i forbindelse med levering
af produkter og medlemsydelser samt udsendelse af nyhedsbreve, har adgang til disse.
 Såfremt behovet herfor opstår, er det ENR-Vin’s ansvar, at der oprettes databehandleraftale med aktuelle leverandører og
andre relevante samarbejdspartnere.
Den til enhver tid gældende persondatapolitik, vil kunne læses på foreningens hjemmeside: www.enr-vin.dk
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