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Cookie og privatlivspolitik
I denne cookie og privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger.

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os
Christian Nielsens Fond
Strandvejen 895,
2930 Klampenborg
CVR-nr: 26 32 40 17
Tlf: +45 70 10 21 07
E-mail: info@christiannielsensfond.dk
Web: www.christiannielsensfond.dk

Christian Nielsen Strandmøllen A/S
Strandvejen 895,
2930 Klampenborg
CVR-nr: 26 03 41 16
Tlf: +45 70 10 21 07
E-mail: hr@strandmollen.dk
Web: www.strandmollen.dk

Strandmøllen A/S
Strandvejen 895,
2930 Klampenborg
CVR-nr: 13 91 30 72
Tlf: +45 70 10 21 07
E-mail: kundeservice@strandmollen.dk
Web: www.strandmollen.dk

Medical Danmark A/S
Industribuen 24,
5592 Ejby
CVR-nr: 21 03 76 48
Tlf: +45 65 93 80 18
E-mail: info@medical.dk
Web: www.medical.dk

Kontakt vedrørende databeskyttelse
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
HR afdeling, som er fælles dataansvarlig for koncernen og er et shared servicecenter i Christian Nielsen
Strandmøllen A/S
Du kan kontakte HR afdelingen på følgende måder:
 På e-mail: Skriv til: HR@strandmollen.dk
Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er
privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
 Ved brev: Skriv til Strandmøllen A/S, Strandvejen 895, 2930 Klampenborg, att. HR Afdelingen.

Vores behandlinger af personoplysninger
Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres.
Det er f.eks. oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mail adresse, CPR-nummer, lønforhold,
uddannelse mv.
Vi indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Hvilke typer personoplysninger, vi
behandler, afhænger af det enkelte formål. De lovlige grundlag for vores behandling af dine
personoplysninger følger af Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.
Nedenfor oplistes, hvilke personoplysninger vi primært behandler til hvilke formål:
Kunder
Dette formål omfatter administration af kundeforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold
samt løbende samhandel. For at kunne gøre det har vi eksempelvis brug navn, kontaktoplysninger, købs- og
betalingshistorik. For privatkunder har vi ligeledes brug for dit CPR-nummer.
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Markedsføring
Til dette formål behandler vi personoplysninger om navn, kontaktoplysninger, tilmeldte nyhedsbreve mv.
Jobansøgere og medarbejdere
Når du ansøger om en stilling hos Strandmøllen koncernen indsamler og behandle vi de data som fremgår af
dit CV, oplysninger indhentet fra referencer samt oplysninger i forbindelse med eventuelle persontests. Har
vi brug for din straffeattest, vil vi bede om dit samtykke sammen med dit CPR-nummer.
Som medarbejdere vil vi tillige anvende dine løn og skatteoplysninger og i relation hertil også CPR-nummer.
Vi vil tillige behandle performance og fraværs oplysninger, herunder også helbredsmæssige forhold. I
forbindelse med evt. dialog med din fagforening vil vi også behandle data om medlemskab heraf.

Kategorier af modtagere
Vi deler personoplysninger med koncernforbundne selskaber for at sikre den bedst mulige service i alle dine
relationer til os. Derudover deler vi kun personoplysninger med offentlige myndigheder (f.eks. SKAT) eller
samarbejdspartnere, hvis vi har en lovlig grund til det.

Sletning
Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige. Strandmøllen koncernen følger generelt
den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at kunne dokumentere vores sagsbehandling og
for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme alle oplysninger i
op til fem år plus indeværende fra forretnings- eller ansættelsesforholdet er ophørt.
Hvis du som ansøger ikke fik job hos Strandmøllen koncernen, gemmer ansøgninger med tilhørende
persondata i op til 6 måneder fra modtagelsen.
Miljø og sikkerhedsudvalgets arbejde samt arbejde udført i relation myndighedsgodkendelser og
certificeringer er ikke omfattet af den fastlagte 5 årige slettefrist, da behovet for dokumentation af dette
arbejde kan have et længere forløb og oplysninger bliver først slette når de ikke længere er nødvendige.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, fordi vi behandler dine personoplysninger.
Disse rettigheder er beskrevet nedenfor. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. Vores
kontaktoplysninger finder du nederst i dette dokument.
Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.
Ret til rettelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. I givet fald må vi
fremover kun behandle dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik
på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser.
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Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte
markedsføring.
Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.
Ret til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. Vores
kontaktoplysninger finder du øverst i dette dokument.
Hvis du vælger at trække et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Det får derfor først virkning fra det
tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.
Ret til at klage til Datatilsynet
Du har 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
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk

Cookies
Brug af Cookies
Ud over de personoplysninger, som du selv opgiver i forbindelse med køb, tilmelding til nyhedsbrev og
andre tjenester, anvender vi cookies.
Hvad er en cookie?
En cookie er en datafil, som vi lagrer på din harddisk. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.
Cookies identificerer ikke dig som bruger, men dit brug af sitet, dvs. cookies genkender din navigering på
sitet, husker om du er logget på, hvad du har lagt i indkøbskurven osv.
Cookies er nødvendige for at få et websitet til at fungere, og de hjælper os med at optimere og tilpasse
hjemmesiden til dine behov og interesser.
Websitet bruger følgende cookies:
Påkrævede cookies
De påkrævede cookies er nødvendige for at websitet kan levere de ydelser, du efterspørger. Disse cookies
sættes af websitet og bruges f.eks. til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden. Denne type af
cookies slettes automatisk, når du lukker din browser.
Præference-cookies
Præference-cookies bruges til at huske dine præferencer på websitet, såsom sprog eller valg, der gør
navigationen nemmere. Disse cookies sættes af websitet og deres formål er at forbedre brugeroplevelsen på
websitet. Præference-cookies gemmes på din computer og udløber på en given dato/tidsinterval.
Google Analytics-cookies
Google Analytics cookies bruges til indsamling af besøgsstatistik. Disse cookies indsamler informationer om
din brug af websitet, herunder din IP-adresse. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics med følgende
værktøj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Marketing-cookies
Marketing-cookies bruges til at følge dine søge- og læsevaner, med det formål at vise dig målrettet
marketingindhold i f.eks. annoncebanner. Disse cookies indsamler data, der kan indeholde personlig
identificerbare oplysninger. Enhver oplysning, der lagres med brug af disse cookies, kan blive delt med 3.
part.

