
Beskyttelse af personoplysninger
INFORMATIONSPLIGT FOR KONTRAKTORER. Fra den 25. maj 2018 i EU
anvender vi bestemmelserne i den generelle forordning om personoplysninger
(GDPR), dvs. Europa -Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af
27. april 2016 om beskyttelse enkeltpersoner med hensyn til behandling af
personoplysninger og om fri bevægelighed for sådanne oplysninger og om
ophævelse af direktiv 95/46 / EF. Anvendelsen af   bestemmelserne i GDPR er
en mulighed for at informere dig om, hvordan vi beskytter og behandler dine
personoplysninger, og hvilke rettigheder du derfor har krav på. De ændringer,
der er indført i henhold til GDPR, kræver ikke nogen kontakt fra dig med (og
her webstedets adresse). Læs dog følgende oplysninger. HVORDAN
BEHANDLER VI DINE PERSONLIGE DATA? Som Maresco Kölner Str.227 er
vi i lyset af loven den dataansvarlige for dine personoplysninger som vores
entreprenører. Det betyder, at vi er ansvarlige for brugen af   data på en sikker
måde i overensstemmelse med kontrakten og gældende regler. Vi bruger dine
personoplysninger indhentet under kontraktindgåelsen og i løbet af dens
løbetid til følgende formål: 1. Værdiansættelse, indgåelse og udførelse af den
kontrakt, der forbinder os, herunder sikring af den korrekte kvalitet af
serviceydelsen - i kontraktens varighed og forlig efter afslutningen
(retsgrundlag: artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR, vil vi henviser kort til dette
grundlag som "kontraktlig opfyldelse"), 2. overholdelse af vores juridiske
forpligtelser, f.eks .: - udstedelse og opbevaring af fakturaer og
regnskabsdokumenter - besvare klager inden for fristen og i den form, der er
fastsat ved lov 3. Til arkiveringsformål • Vi vil bruge de nødvendige data til at
opfylde juridiske forpligtelser: - for varigheden af   opfyldelsen af   forpligtelser,
f.eks. udstedelse af en faktura (retsgrundlag: artikel 6, stk. 1c) i GDPR; vi
kalder dette grundlag en "juridisk forpligtelse"), - i den periode, hvor reglerne
kræver, at vi opbevarer data, f.eks. vedrørende skatteforordningen
(retsgrundlag: juridisk forpligtelse), eller - i den periode, hvor vi kan lide de
juridiske konsekvenser af manglende opfyldelse af forpligtelsen, f.eks.
modtage en økonomisk sanktion fra statskontorer (retsgrundlag: artikel 6, stk.
1f), i GDPR, vil vi henvise til dette grundlag som "vores legitime interesse"). 3.
Find og forhindr misbrug - i kontraktens varighed (retsgrundlag: kontraktens
opfyldelse) og derefter i den periode, hvorefter de krav, der følger af
kontrakten mellem os, forældes og i tilfælde af, at vi forfølger krav eller
underretning af de kompetente myndigheder - i løbet af sådanne procedurer
(retsgrundlag: vores legitime interesse), 4. Fastlæggelse af forsvaret og
forfølgelse af krav, som blandt andet omfatter salg af vores tilgodehavender i
henhold til kontrakten til en anden enhed - i den periode, hvor kravene i
henhold til kontrakten er forældet (retsgrundlag: vores legitime interesse), 5.



Direkte markedsføring - i kontraktens varighed (retsgrundlag: dit frivillige
samtykke) 6.Oprettelse af erklæringer, analyser, statistik for vores interne
behov, dette omfatter især rapportering, marketingundersøgelser, service-
eller netværksudviklingsplanlægning, udviklingsarbejde i it -systemer,
oprettelse af statistiske modeller (f.eks. Vedrørende indtægtsbeskyttelse) - i
varigheden af kontrakten og derefter til arkivering. 7. Servicestøtte, herunder
ved at informere om fejl, justere tjenesten baseret på bl.a. data om det tilbud,
du bruger, eller om klager, der er indsendt indtil nu - i kontraktens varighed,
der binder os (retsgrundlag: vores legitime interesse). HVILKE DATA SKAL
GIVES TIL OS? For at indgå en kontrakt kræver vi, at du giver dine data til
kontorets ansatte (hvis du ikke giver dem, indgår vi ikke en kontrakt). For
nemheds skyld er det muligt at kontakte kontoret via hotline, via e-mail og
personligt. Derudover kan vi bede om valgfrie kontaktoplysninger, der ikke
påvirker indgåelsen af   kontrakten (hvis vi ikke modtager dem, kan vi f.eks.
Ikke ringe til kontaktnummeret). Levering af data ved indgåelse af en kontrakt
er ikke et lovkrav. For at opfylde denne forpligtelse bruger vi de data, der er
angivet i kontraktformularen. Uden din registrering ville vi ikke kunne levere de
tjenester, der er omfattet af kontrakten. YDERLIGERE OPLYSNINGER OM
PERSONDATA. På tidspunktet for indgåelsen af   kontrakten eller i løbet af
dens løbetid kan du f.eks. Bestille yderligere tjenester eller varer eller bruge
funktioner, der endnu ikke er omfattet af kontrakten. Hvis det kræver brug af
dine data på en anden måde end beskrevet i dette dokument, udfylder vi de
manglende oplysninger og videregiver dem, hvis det er muligt, inden vi
indhenter dataene. I det resterende anvendelsesområde forbliver
oplysningerne om databehandling i dette dokument gyldige. Hvem deler vi
dine data med. • Enheder, der behandler data på vores vegne, deltager i
udførelsen af   vores aktiviteter, f.eks. Servicering af vores IKT -systemer,
enheder, der formidler salg af vores tjenester, understøtter underleverandører.


