Persondatapolitik, Svinevet I/S
Persondatapolitikken beskriver, hvordan vi behandler dine
personoplysninger. Du kan også læse, hvilke rettigheder du har.
1. Generelle bestemmelser
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Svinevet I/S behandler og passer på personoplysninger. Derudover
vil vi gerne oplyse dig om, hvilke rettigheder du har som registreret, når vi håndterer dine personoplysninger.



1.1 Grundlæggende behandlingsprincipper
Personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til borgere og ansatte.



Oplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og saglige formål og må ikke viderebehandles på en måde,
der er uforenelig med disse formål.



Oplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål,
hvortil de behandles.



Oplysninger skal være korrekte, og der skal laves passende tiltag for at sikre at urigtige oplysninger berigtiges
eller slettes.



Oplysninger skal opbevares således, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i længere tid, end der
er nødvendigt for at opfylde formålet.



Oplysninger skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling, ligesom det skal sikres, at oplysninger
ikke går tabt eller bliver beskadiget.

2.

Personoplysninger hos Svinevet IS

Svinevet I/S´ hovedopgaver består i at:


Tilbyde dyrlægefaglig rådgivning og behandling



Tilbyde kurser indenfor nærmere afgrænsede dyrlægefaglige områder
Derfor vil størstedelen af de personoplysninger, Svinevet I/S råder over være indsamlet i forbindelse etablering
af vores samarbejde med dig.

3. Dine rettigheder
3.1 Du har ret til at få indsigt i dine persondata.
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi har om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem
til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem vi eventuelt har videregivet data til.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse eller samfundsmæssige
interesser, fx forebyggelse af kriminalitet.
3.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal
henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette eller begrænse brugen af dine personoplysninger. Hvis du
mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede
om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med
lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.
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3.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores
databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og
senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på
siden.

4. Sikkerhed
Svinevet I/S har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og
foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod
uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler
fortrolige personoplysninger. Ligeledes laves der på baggrund af en risikovurdering relevant kryptering, logning
og back-up af data.
I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for identitetstyveri, økonomisk tab,
diskrimination, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så
hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler. Og senest 72 timer efter vi har opdaget bruddet.

5. Svinevet I/S´ hjemmeside
Svinevet I/S råder over følgende hjemmeside:


Svinevet.dk



http://gainmax.svinevet.dk/

6. Jobrekruttering i Svinevet IS
Hvis du søger en opslået stilling i Svinevet I/S, registreres de kontaktoplysninger som du har afgivet, samt de
dokumenter, fx CV og eksamensbeviser, som du uploader. Oplysningerne anvendes i forbindelse med
rekrutteringsprocessen. Vi opbevarer dine oplysninger i op til et halvt år fra vi har modtaget din ansøgning. Hvis
ikke ansøgningen har resulteret i en ansættelse vil dine oplysninger blive slettet efter ½ år.

Spørgsmål og klageadgang
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger er du til enhver tid velkommen til at
kontakte os.
Ønsker du at klage over Svinevet I/S´ behandling af dine personoplysninger kan du klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
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