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Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger
Et af Brix & Kamp A/S overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores
kunder, samarbejdspartnere, leverandører og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når
det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Brix & Kamp A/S sælger tjenesteydelser inden
for rådgivende ingeniørydelser, energimærkning, tilstandsrapport og rådgivning/administration
for antenneforeninger.
Brix & Kamp udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende
lovgivning og har tilpasset relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for
behandling af personoplysninger (GDPR). Politikken bidrager desuden til, virksomhedens pligt til
oplysning om behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.
Politikken gennemgås hvert år.

Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger
Virksomheden behandler personoplysninger om:


Medarbejdere



Kunder



Leverandører

Personoplysning som navn, adresse, e-mail, tlf.nr., og i visse tilfælde cpr.nr. og foto, bruges
udelukkende som led i virksomhedens drift og er en forudsætning for, at Brix & Kamp kan afgive
tilbud, besvare kundehenvendelser, indgå ansættelses-, kunde- og leverandørkontrakter.

Behandlingens formål og lovlighed
Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:


Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn



Stamdata for kunder i forbindelse med tilbud, ordrer og salg



Stamdata for leverandører samt rekvisitioner og køb



Kontrakter



Prækvalifikationer/konkurrencer

POLITIK FOR BEHANDLING OG
BESKYTTELSE AF
PERSONOPLYSNINGER

Behandlingen er lovlig i medfør af hjemmel i Persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra a-c
og f. dels ved afgivelse af samtykke, ved indgåelse af kontrakt, som led i overholdelse af
retsligforpligtigelse, eller ved legitim interesse. Når der behandles personoplysninger til at
forfølge legitim interesse, foretages passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelse
af privatlivet fred, og for at de legitime interesser ikke tilsidesætter interesser eller
grundlæggende rettigheder og friheder for de registrerede personer.
Virksomheden benytter ikke personoplysningerne til andre formål end de oplyste. Virksomheden
indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet.

Opbevaring og sletning
Personoplysningerne gemmes så længe, der er en relation til kunde, samarbejdspartner,
leverandør og medarbejder. Når relationen ophører, opbevares personoplysningerne i en periode
som sikrer; overholdelse af dokumentationskrav i henhold til loven; mulighed for at forsvare
eller fremsætte retskrav og behandle eventuelle skader. Og som samtidig som gør os i stand til
at beholde vores sagsdokumenter, herunder have mulighed for udarbejdelse af analyser og som
vidensbank for fremtidige opgaver.
Personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige til disse formål. Hvis der er
oplysninger, som af tekniske årsager ikke kan slettes helt fra vores systemer, vil der blive
foretaget passende foranstaltninger som forhindrer enhver yderligere behandling af disse
oplysninger.

Datasikkerhed
Virksomheden har implementeret almindeligt anerkendte standarder for teknologi- og
driftssikkerhed for at beskytte personoplysninger mod tab, misbrug, ændring eller ødelæggelse.
Alle medarbejdere og eksterne personer som har sin daglige gang i virksomheden er forpligtiget
til at holde personoplysninger fortrolige, og at det kun er autoriseret personale, der har adgang
til fortrolige oplysninger.

Videregivelse til en tredje part.
Der kan indgås aftaler med virksomheder eller enkeltpersoner som led i virksomhedens
forretningsaktivitet f.eks. hosting af hjemmeside og e-mail. Disse virksomheder kan få adgang
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til personoplysninger i forbindelse med udførelse af arbejde på Brix & Kamps vegne. Vi kan også
dele personoplysninger med samarbejdspartnere f.eks. i forbindelse med optimering af
serviceydelser, forudsat at dette er i overensstemmelse med det grundlag, på hvilket vi har
indsamlet oplysningerne.
Der kan videregives oplysninger, hvis dette er påkrævet i henhold til retskendelse, stævning,
eller i henhold til andre krav beskrevet i lovgivningen.
Herudover videregives medarbejder relateret personoplysninger til offentlige myndigheder som
led i løn- og personaleadministration.

Databehandlere
Virksomheden benytter udelukkende databehandlere, såfremt databehandlerne stiller de
fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af persondatarettens krav. Alle databehandlere
underskriver en databehandleraftale forinden behandlingen iværksættes.

Rettigheder
I henhold til persondataforordningen findes en række rettigheder for den registrerede person.
Rettighederne er som følger:
•

Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Brix & Kamp behandler om pågældende
person.

•

Ret til af få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Brix & Kamp har registreret
om pågældende person.

•

Ret til af få slettet de personoplysninger, Brix & Kamp har registreret om pågældende
person.

Ønskes der indsigt i personoplysningerne, eller ønskes personoplysningerne slettet eller ajourført
fremsendes anmodning til dataansvarlig hos Brix & Kamp på:

hr@brixkamp.dk
Eller
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Brix & Kamp A/S
Nørrebro 11
9800 Hjørring
Att.: Helle Jørgensen
Anmodninger om vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Der vil ligeledes til enhver tid være ret til at klage til Datatilsynet over virksomhedens
behandling af pågældendes personoplysninger. Henvendelse kan ske på:
Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

