I PERSONDATAPOLITIK I
Denne meddelelse redegør for ACO FUNKI A/S’ persondatapolitik

Indsamling, anvendelse og deling af data
Vi har kun adgang til de oplysninger, som du frivilligt giver os via e-mail eller anden direkte kontakt fra
dig. Vi vil ikke sælge eller udleje disse oplysninger til nogen. Vi vil bruge dine oplysninger til at svare dig i
forbindelse med din anmodning. Vi deler ikke dine oplysninger med tredjepart udenfor vores organisation,
bortset fra det, der er nødvendigt for at opfylde din anmodning, f.eks. at sende en ordre.

Din datakontrol
Du kan til enhver tid fravælge eventuelle fremtidige kontakter fra os. Du kan til enhver tid gøre følgende
ved at kontakte os via email-adressen eller telefonnummeret på vores hjemmeside:
• Se hvilke data vi har om dig, hvis nogen.
• Ændre / rette eventuelle data vi har om dig.
• Anmode om sletning af alle data vi har om dig.
• Udtrykke enhver bekymring, du har om vores brug af dine data.

Sikkerhed
Vi tager forholdsregler for at beskytte dine oplysninger. Når du sender følsomme oplysninger til os, er dine
oplysninger beskyttet. Kun medarbejdere, som har brug for oplysningerne til at udføre et bestemt job (for
eksempel fakturering eller kundeservice) får adgang til personligt identificerbare oplysninger. De computere / servere, hvor vi opbevarer personligt identificerbare oplysninger, opbevares i et sikkert miljø.

Links
Denne hjemmeside indeholder links til andre websteder. Vær opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for
indholdet eller persondatapolitik for sådanne andre websteder. Vi opfordrer vores brugere til at være opmærksomme, når de forlader vores websted og til at læse privatlivserklæringerne på ethvert andet websted, der samler personligt identificerbare oplysninger.

Kontakt os
Har du spørgsmål vedrørende vores politik om beskyttelse af persondata, er du velkommen til at rette din
henvendelse til marketing@acofunki.dk.
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