Privatlivspolitik hos TAG Copenhagen A/S (GDPR)
Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan TAG Copenhagen A/S (''vi'' eller ''os'')
behandler dine personoplysninger i forbindelse med brugen af vores database.
Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores privatlivspolitik, ligesom vi
ikke indsamler oplysninger, der kan henføres til dig uden at vi også fortæller dig om,
hvordan du kan undgå det.
1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
TAG Copenhagen A/S
CVR-nummer: 20 75 44 35
Adresse:
Kong Georgs Vej 12
2000 Frederiksberg
Telefon: +45 321 322 00
E-mail: oligo@tagc.com
2. Beskrivelse af behandlingen
a) Levering af produkter i forbindelse med din profil i vores database: Personoplysninger
anvendes med henblik på at administrere din konto i vores database
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
a) Almindelige personoplysninger:
Navn*, adresse*, postnummer*, by*, land*, email*, telefonnummer samt
analysecertifikater.
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Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende
behandlingsgrundlag:
•

GDPR artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du
er part i)

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
•

Vores IT-leverandør, som vi samarbejder med, herunder i forbindelse med
bestilling, eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden.

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er
nævnt.
•

Stamoplysninger bevares så længe de er relevante.

Kilder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
•

Direkte fra dig

3. Optimering og profilering
a) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål,
herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og
fokusområder samt sende dig relevant markedsføring, hvis du har samtykket hertil. Vi
kan til brug for målretning af vores markedsføring foretage sammenstilling af
personoplysninger eller profilering til brug for målretning af vores markedsføring.
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Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
a) Almindelige personoplysninger:
•

Navn*, adresse*, email*,

Kilder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
•

Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende
behandlingsgrundlag:
•

GDPR artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af TAG Copenhagen A/S’
legitime interesser, herunder:
- Markedsføringsformål

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
•

Vores IT-leverandør, som vi samarbejder med i forbindelse med optimering
af din brugeroplevelse, herunder i forbindelse med bestilling, eller anden
overførsel af indholdet på hjemmesiden.

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er
nævnt.
•

Stamoplysninger bevares så længe de er relevante.
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4. Pligtmæssig information
Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan
der ikke oprettes en brugeradgang i vores database.

5. Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:
•

•

•

•

•

•

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine
personoplysninger. Hvis du ønsker at ændre i afgivne oplysninger, kan dette
ske via mail til oligo@tagc.com .
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger
og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine
personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har
du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil
ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din
tilbagekaldelse af dit samtykke.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et
struktureret,
almindeligt
anvendt
og
maskinlæsbart
format
(dataportabilitet).
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsyns-myndighed, f.eks.
Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte
email: oligo@tagc.com
tlf. + 45 321 322 00.
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Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke
sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af
de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
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