
Dette dokument indeholder noter omkring de spørgsmål der er stillet på
privacykompasset.erhvervsstyrelsen.dk, som grundlag for den privatlivspolitik der er
genereret med værktøjet på pgl. siden.

Generelt
Formålet med vores registrering af persondata er at kunne komme i kontakt med vores
kunder - pr. mail, telefon eller brev.

Dataansvar
Privacy Impact Assessment
Da vi kun opbevarer almindelige persondata, dvs. navn, email, telefonnummer, adresse
og firmanavn på vores brugere, vurderer vi at risikoen for misbrug af disse oplysninger,
skulle de blive lækket, er lav. Vi har dog sikret, at det kun er administratorer på FoodInfo,
der har adgang til disse oplysninger.

FoodInfo systemet er sikret af almindelig moderne passwordbeskyttelse (single-factor).

FoodInfo systemet får taget backup dagligt (filer + database), og backups opbevares i 14
dage.

Indhentning af data fra tredjepart
Vi indhenter ikke data om vores brugere fra tredjepart.

Behandling af persondata
Identificerbarhed
Vi sammenstiller ikke vores data med data fra andre leverandører.

Formålsforskydning
Der er ikke grund til at formode at vore persondata vil blive anvendt til andet end det
oprindelige formål.

Privacy By Design
Vi behandler kun persondata, der er nødvendige til formålet (som er at kunne kontakte
kunden pr. mail/tlf/brev, og sende varer til kunden)
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Privacy by Default
Der indsamles kun det nødvendige data. Adgangen til disse data tildeles kun
administratorer på systemet, som pr. definition har brug for disse data. Andre har (by
default) ikke adgang.

Procedurer for sikring af datakvalitet
Administratorer i systemet er opmærksomme på at registrere korrekte oplysninger.
Brugere af systemet har mulighed for at ændre deres data, og opfordres til at gøre det når
det er relevant.

Fornyet samtykke
Der er ingen planer om at anvende persondata til andet formål end det oprindelige.

Forældres samtykke
Vi henvender os ikke direkte til børn.

Videregivelse af persondata til tredjelande
Vi videregiver ikke persondata til tredjelande.

Sikkerhed
Procedurer for informationssikkerhed
Der sendes email til den dataansvarlige når der ændres i brugerens registrerede data.
Administratorer på systemet, samt brugeren selv, har adgang til at ændre data.

Data Protection O�cer
Data protection officer er Anders Jørgensen.

Underretning ved sikkerhedsbrud
I tilfælde af evt. sikkerhedsbrud informerer vi vores brugere via email. Det er dog
vanskeligt at forestille sig et sikkerhedsbrud vedr. personoplysninger, der vil være til
“væsentlig ulempe” for brugerne.

Dine rettigheder
Data-portabilitet
Kunden kan ved henvendelse modtage de persondata der vedrører ham.

Procedurer for kundehenvendelser
Kunder kan til enhver tid få oplyst/rettet/udleveret deres data.
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