Privatlivspolitik
Følgende privatlivspolitik er gældende for:
Virksomhed: DinSkriveKonsulent.dk
Adresse: Pilevangen 5, 4550 Asnæs
CVR.: 36649003 - Enkeltmandsvirksomhed.
1.1 Indhentning af personoplysninger; DinSkriveKonsulent.dk indhenter kun de data, du som kunde
personligt eller skriftligt opgiver - med det formål – at have rette oplysninger, der kræves for udarbejdelse
af en ønsket tekstopgave.
1.2 Opbevaring af personoplysninger; I henhold til Persondataforordningen (GDPR) skal de oplysninger
DinSkriveKonsulent.dk modtager fra dig, som kunde, opbevares sikkert og fortroligt. Dine elektroniske
personoplysninger opbevares sikkert efter gældende retningslinjer for sikker datahåndtering.
DinSkriveKonsulent.dk kan dog ikke ubetinget garantere sikkerheden ved dataoplysninger via internettet, i
tilfælde af at andre, uberettiget, tiltvinger sig adgang til oplysninger, der er sendt elektronisk.
DinSkriveKonsulent.dk opbevarer håndskrevne notater, til brug for udførelse af den givne tekstopgave,
forsvarligt i aflåst rum.
1.3 Videregivelse af personoplysninger; DinSkriveKonsulent.dk har enkelte tredjeparter til behandling af og
bevaring af data, disse er alle godkendte i forhold til privatlivspolitik inden for EU´s regler for behandling af
persondata. Såfremt der skal videregives personoplysninger til anden samarbejdspartner (grafiker eller
andre nødvendige samarbejdspartnere i forhold til udførelse af den givne opgave), ville dette kun ske ved
direkte samtykke fra dig som kunde.
1.4 Sletning af persondata; DinSkriveKonsulent.dk sletter automatisk digitale personoplysninger 2 år efter
endt samarbejde, medmindre andet er skriftligt ønsket fra kundes side. Fysiske notater, skrevet i henhold til
en given tekstopgave, slettes ved makulering efter udført tekstudarbejdelse.
1.5 Ret til oplysning om opbevarede personoplysninger; Som kunde hos DinSkriveKonsulent.dk har du, til
enhver tid, ret til at få oplyst de personoplysninger, der kan henledes til dig hos DinSkriveKonsulent.dk og
du kan, til enhver tid, kræve disse oplysninger slettet. Du har altid mulighed for at rette henvendelse ved
spørgsmål omkring dine personoplysninger direkte via ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at sende
en mail til info@dinskrivekonsulent.dk.
1.6 Dit samtykke ved samarbejde med DinSkriveKonsulent.dk; Som kunde hos DinSkriveKonsulent.dk - er
du indforstået og bekendt med ovennævnte privatlivspolitik ved indgåelse af enhver opgave.
Du er altid velkommen til at stille spørgsmål eller rette henvendelse til ovennævnte privatlivspolitik. Det
kan du gøre via mail; info@dinskrivekonsulent.dk - eller på adresse: DinSkriveKonsulent.dk, Pilevangen 5,
4550 Asnæs.
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