Persondatapolitik for Revisionsfirmaet Tage Sørensen A/S (20200101)
Beskyttelse af dine data er noget vi tager alvorligt. I den daglige drift af vores virksomhed behandler vi persondata
og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der oplyser dig om, hvordan vi behandler dine data.
Revisionsfirmaet Tage Sørensen, Slotsgade 14 A, 1. sal, 3400 Hillerød, CVR nr.: 34879753 er dataansvarlig, for de
oplysninger vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af persondata kan du gøre det på e-mail: ts@tsas.dk
Behandling af persondata
Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker for eksempel ved almindelig tilgang af
indhold og øvrig brug af services.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger/data: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din
computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på.
Normalt vil vi i vores daglige virke indsamle følgende persondata:
Navn, Adresse, E-mail Adresse, Telefonnummer
I det omfang du selv giver eksplicit samtykke kan vi behandle andre persondata.
Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt
behandles i strid med lovgivningen.
Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed
for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.
Eksempel:
 Vi gemmer persondata for at kunne yde vores klienter/kunder den bedst mulige service.
Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte
formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendige at indsamle og
opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige
for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi
for at opdatere dine persondata. Hvis vi bliver opmærksomme på at data ikke er korrekte opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse herom.

