Privatlivspolitik
3. Tilmeldte til elektronisk post og nyhedsmails.
Når du tilmelder dig elektronisk post fra A/S Læsø Fiskeindustri og modtager nyhedsmails,
behandler A/S Læsø Fiskeindustri disse personoplysninger (i tillæg til vores privatlivspolitik pkt.
1 og evt. 2):
Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:


Identifikationsoplysninger: Navn, evt. firmanavn og stilling, e-mailadresse, telefonnummer,
momsnummer, CVR.nr. og IP-adresse.



Yderligere telefonnummer og e-mailadresser.



E-mail-logning: Antal klik, antal åbninger, anvendt læsetid, returnering af nyhedsbreve
(bounches).



Tilbagetrækning af samtykke.

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:


Markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på
baggrund af dine interesseområder samt din adfærd (digital adfærd på vores hjemmesider
og nyhedsbreve samt evt. købshistorik) for at kontakte dig og sende dig relevant
markedsføring.



Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. Databeskyttelsesforordningen,
markedsføringslovgivningen, e-privacy lovgivning), f.eks.
o

Dokumentation af faktiske og juridiske forhold

o

Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk
hjemmel for behandlingen

o

Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger

o

Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og
myndigheder
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o

Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o

Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o

Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o

Statistiske opgørelser vedrørende brug af direkte markedsføring

Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig, når du foretager opdateringer på www.laeso-fish.dk via
tracking system, i e-mails og på A/S Læsø Fiskeindustris hjemmeside.
Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier og telefonregisteret.
Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af personoplysninger er;


Når du har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring efter markedsføringsloven,
er A/S Læsø Fiskeindustris juridiske grundlag legitime interesser i at kunne sende dig den
direkte markedsføring, du har givet et markedsføringssamtykke til jf. art. 6, stk. 1, litra f i
Databeskyttelsesforordningen.



De legitime interesser, vi forfølger ved berigelse af dine data, er at målrette vores
markedsføring baseret på profilering, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.



De legitime interesser i at vi forfølger retskrav, jf. A/S Læsø Fiskeindustris legitime interesser
i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1,
litra f.

Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies og
anden tracking i f.eks. e-mails, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.
Personoplysningerne kan blive behandlet til dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf.
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.
Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller
videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun
fremadrettet virkning.
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Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at sende nyhedsbreve, er det
frivilligt, om du vil give oplysningerne. Hvis du vælger ikke at give oplysningerne, kan vi ikke
sende nyhedsbreve til dig.
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