
COOKIES OG PERSONDATAPOLITIK

Denne persondatapolitik har til formål at informere dig som
kunde om, hvordan SolData Instruments v/Frank Bason
(herefter SolData) behandler dine personoplysninger. SolData
er en enkeltmands virksomhed, hvor markedsføring sker som
regel via kontakt til eksisterende kunder.

Databeskyttelse er vigtig for SolData, og vi har derfor truffet en
række foranstaltninger med henblik på at sikre, at vi overholder
regler om beskyttelse af personoplysninger. Det sker i fuld
overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning,
herunder databeskyttelsesforordningen og den danske
databeskyttelseslov.

Persondatapolitikken er gældende for din brug af SolDatas
hjemmeside, dit kundeforhold til SolData og for hvordan
SolData anvender de personoplysninger, som du efterlader dig
og/eller afgiver, når du besøger hjemmesiden, er i kontakt med
virksomheden eller anvender vores serviceydelser.

Hjemmesiden benytter ikke cookies. Desuden er der ingen mulighed for besøgende at
indtaste personlige oplysninger. Besøgende på hjemmesiden er anonyme for os. Det er
alle besøgende på vores hjemmeside indforstået med. SolData indsamler således ingen
persondataoplysninger. Vi får kun kendskab til din identitet, adresse, telefon og evt. CVR
nummer, hvis der sker en henvendelse til os pr. e-mail.

E-mail: soldata@soldata.dk

Vi gemmer oplysninger om vore kunder, herunder kontaktperson, telefonnummer, e-mail
adresse, leveringsadresse så længe, det er nødvendigt for at gennemføre en leverance af
bestilte varer. Kommunikation med kunder foregår via en adgangsbeskyttet e-mail
forbindelse leveret af Scannet A/S.

E-mail, fakturakopier og regnskabsoversigter opbevares i 3 år efter afsluttet kundeforhold
eller længere tid, hvis lovgivningen kræver det. Således opbevares materiale, der er
påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale), i 5 år plus indeværende
regnskabsår

Er du ikke længere kunde, men har en sagsbehandling kørende med os, gemmer vi din
korrespondance med os, så længe det er relevant af hensyn til sagsbehandlingen.

Kundeinformationer og fakturaer opbevares også af hensyn til at kunne efterleve
garantiordninger, der tilbydes af vore leverandører. Specielt yder en vigtig leverandør:
Apogee Instruments en 4 års fabriksgaranti på mange produkter.

Denne persondatapolitik er opdateret med seneste version den 1. januar 2020.

Kontaktinformationer:
SolData Instruments
att: Frank Bason
Linåbakken 13
DK-8600 Silkeborg
telefon: +45-40 10 66 27
CVR: 69 97 73 59

mailto:soldata@soldata.dk,

