RP Print ApS’ persondatafortegnelse om kunder
Formålet med nærværende fortegnelse er at beskrive virksomhedens behandling af
persondata, således at det kan dokumenteres, at persondataforordningens og
databeskyttelseslovens regler overholdes.

Dataansvarlig

Virksomhedens navn, cvr-nr. og kontaktoplysninger:
RB Print ApS, Sønderalle 1, 6630 Rødding, telefon: 73842179
Cvr-nr.: 76176116
Hjemmeside: ingen - E-mail: mail@roddingbogtryk.dk
Den fælles dataansvarlige samt dennes kontaktoplysninger:
Sven Ravn, direktør, Sønderalle 1, 6630 Rødding, telefon 20147251
E-mail: mail@roddingbogtryk.dk
Virksomhedens databeskyttelsesrådgiver samt dennes kontaktoplysninger:
Kikkenborg Dataservice, Søndermarken 2, 6670 Holsted, telefon 46951010
CVR-nr. 34690510 - E-mail: info@kbds.dk
Alle backupdata, såvel grafiske filer samt kundeoplysninger, som telefonnumre og e-mails,
ligger på server hos ovenstående firma, som ikke må videregive data til anden person eller
virksomhed (underskrevet erklæring kan ses ved henvendelse)

Formål
Behandlingens eller behandlingernes formål:
Trykopgaver for kunder

Kategorier af registrerede og kategorierne af personoplysningerne
Kategori af registrede personer:
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:
A) Kunder
B) Ansatte hos kunder
C) Personer der fremgår af tryksagerne
Oplysninger, som behandles om de registrerede personer:
Identifikationsoplysninger
Navne, adresser, telefonnumre og privatadresser

Modtagerne af personoplysningerne
Kategorier af modtagere, som oplysninger er eller vil blive videregivet til:
Kunden, der har anmodet om at opgaven udføres

Tredjelande og indernationale organisationer
Oplysninger om overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale
organisationer:
Nej

Sletning
Tidspunkt for sletning af oplysninger:
Personoplysninger modtaget fra kunder slettes efter aftale med kunden, medmindre der er
særlige forhold.
Er der ikke noget aktivitet fra en kunde i 5 år, vil kundens data blive slettet i vort system.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:
Behandling af personoplysninger modtaget fra kunder sker i overensstemmelse med
kunden.
Der findes ikke fysisk materiale.
Kundefiler ligger på intern og extern server, og er beskyttet med koder.
Oplysninger om kunder vil ikke blive videregivet medmindre kunden ønsker dette.
Behandling af personoplysninger modtaget fra kunder sker i overensstemmelse med
interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisations- og
adgangsstyring og logning.

Rødding den 26. april 2018.07.16
Sven Ravn
Direktør RB Print ApS

