VORES BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER.
De personlige oplysninger, som Midtfyns Totalservice A/S modtager om dig, vil
blive behandlet i overensstemmelse med Persondataforordningens regler.
Oplysningerne kategoriseres som:
•

Almindelige personoplysninger.

•

Identifikationsoplysninger.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet.
Vi har enten modtaget dine kontaktoplysninger fra dig selv, dit forsikringsselskab
eller via din boligforening. Grunden til vi har dine oplysninger er, at vi i forbindelse med vores arbejde skal kende din adresse. Dette for at udbedre de skader, der
er opstået på adressen.
Vi opbevarer oplysningerne i op til 5 år fra sagens afslutning, ønsker du en anden
opbevaringsperiode, laver vi en særskilt aftale med dig.
Du har ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysningerne om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på mail: kontor@fynstotalservice.dk.
Dine rettigheder ifølge databeskyttelsesforordningen er følgende:
•

Ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret).

•

Ret til at få berigtiget forkerte oplysninger (rettelse).

•

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores
almindelige sletning indtræffer.

•

I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
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•

I visse tilfælde kan du gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling
af dine personoplysninger.

•

Du har ret til at få overført dine personoplysninger til dig selv, eller en anden repræsentant, hvis du ytrer ønske herom.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Slutteligt har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds
med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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