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Som led i indgåelse af en aftale om samarbejde, behandler vi en række
almindelige personoplysninger (cvr-nummer, navn, firmanavn, adresse, e-mail,
telefonnummer, bankoplysninger samt cpr-nummer for vores ansatte).
Vi skal derfor i forhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.
Lyngby Entreprise A/S er ”dataansvarlig”.
Vores kontaktoplysninger er:
Lyngby Entreprise A/S,
Cvr. Nr. 30824822
Tlf. nr. 70209640.
E-mail: hrf@lyngby-as.dk
Vi gemmer kun personlige data vi har brug for. F.eks. for at kunne sende dig en faktura,
modtage fakturaer fra dig eller udbetale løn til dig
Vi behandler kun almindelige oplysninger om dig, og registrerer ingen personfølsomme
oplysninger.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.
Vi gemmer ikke dine oplysninger længere en højst nødvendigt, men af hensyn til
lovgivningen skal vi gemme alle regnskabsmæssige bilag i fem år.
Vi gør opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i
forhold til de personoplysninger, vi behandler om dig/jer:
- Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
- Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse)
- Retten til at anmode om begrænsning af behandling og til, at gøre indsigelse mod den
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelses-reglerne på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk.
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 KBH K, hvis
du mener vi ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med
databeskyttelses-reglerne.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Specielt for vores ansatte:
I forbindelse med vores hjemmeside kan der forekomme billeder af dig/jer.
Det er altid I jeres ret, at bede om at få disse billeder fjernet/slettet fra vores hjemmeside.
Billeder på vores hjemmeside www.lyngby-as.dk har altid en arbejdsmæssig hensigt, og
der ligges ikke private foto på vores hjemmeside.

Lyngby den 01. juli 2018
Heidi Ranthe
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