Feedwork ApS - Privatlivspolitik
Feedwork ApS indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger, der indtastes på vores
hjemmeside, www.feedwork.dk, og/eller modtages i forbindelse med afholdelse af vores kurser.
Loven kræver, at vi giver dig en række oplysninger, når vi indsamler, behandler og opbevarer
oplysninger om dig. Disse oplysninger kan du finde i vores privatlivspolitik.
Når du indtaster dine personoplysninger på vores hjemmeside og/eller videregiver
dem til os i forbindelse med afholdelse af vores kurser, accepterer du vores privatlivspolitik.

1.

DATAANSVARLIG OG DATABEHANDLER

1.1

Den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
om dig på www.feedwork.dk er:
Feedwork ApS (”Feedwork”)
CVR-nr. 37475238
Otto Busses Vej 5
2450 København SV

1.2

Den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
om dig i forbindelse med afholdelse af vores kurser, er din arbejdsgiver eller den
person eller virksomhed, som har antaget Feedwork til at afholde kurset.

1.3

Feedwork er databehandler af både de personoplysninger, som vi har modtaget på
www.feedwork.dk, og som vi har modtaget i forbindelse med afholdelse af vores kurser.

1.4

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores direktør, Mikkel Norqvist
på tlf.nr. +45 27 11 99 01 og kontakt@feedwork.dk.

2.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

2.1

Personoplysninger modtaget via vores hjemmeside:

2.1.1

Vi behandler de modtagne personoplysninger med henblik på at tilføje dig til vores
kunderegister, sende dig vores nyhedsbreve og kontakte dig med henblik på markedsføring og salg af vores ydelser.

2.2

Personoplysninger modtaget i forbindelse med afholdelse af kursus:

2.2.1

Vi behandler de modtagne personoplysninger med henblik på at gennemføre vores
kurser, som du er deltager i.

2.2.2

På grundlag af blandt andet de modtagne personoplysninger om dig, analyserer vi
data og udarbejder rapporter om blandt andet feedback, som udgør en del af vores
ydelse til vores kunde, der er din arbejdsgiver eller den person eller virksomhed, som
har antaget Feedwork til at afholde kurset.

2.2.3

Endeligt behandler vi de modtagne personoplysninger med henblik på Feedworks interne analyse af gennemførte kurser og med henblik på at føre statistik over resultaterne og konklusioner fra de enkelte kurser.

3.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER

3.1

Personoplysninger modtaget via vores hjemmeside:

3.1.1

Vi indsamler, behandler og opbevare oplysninger om dit navn, e-mailadresse og hvilken virksomhed, som du repræsenterer.

3.2

Personoplysninger modtaget i forbindelse med afholdelse af kursus:

3.2.1

Vi indsamler, behandler og opbevare almindelige personoplysninger om dig, der primært omfatter:
A.

Navn, e-mailadresse, telefonnr., arbejdsstilling, arbejdsområde, tjenstlige forhold, og hvem din arbejdsgiver er.

4.

HVOR OG HVORDAN INDSAMLES PERSONOPLYSNINGERNE

4.1

Personoplysninger modtaget via vores hjemmeside:

4.1.1

Vi indsamler personoplysningerne om dig på vores hjemmeside, når du udfylder vores
kontaktformularen på hjemmesiden.

4.2

Personoplysninger modtaget i forbindelse med afholdelse af kursus:

4.2.1

Vi indsamler personoplysninger om dig, når du udfylder de spørgeskemaer, der anvendes i forbindelse med kursets afholdelse.

4.2.2

Vi modtager også personoplysninger om dig fra din arbejdsgiver eller den person eller
virksomhed, der har antaget os til at afholde det pågældende kursus.
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5.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGERNE

5.1

Kun din arbejdsgiver eller den person eller virksomhed, der har antaget os til at
afholde kurset, og Feedworks medarbejdere har adgang til dine personoplysninger.

5.2

Feedwork analyserer personoplysningerne via tredjepartssoftware fra Typeform SL,
C/Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanien. Du kan læse om Typeform SL’s privatlivspolitik her: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt.

6.

OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

6.1

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

6.2

Vi kan ikke på forhånd sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog
kan vi oplyse, at dine oplysninger vil blive opbevaret, indtil vi har færdiggjort det
projekt og den rapport, som dine oplysninger er blevet indsamlet til brug for.

7.

RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

7.1

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at
kontakte din arbejdsgiver, den kursusansvarlige eller Feedwork på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

7.2

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores
behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke
og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har
det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8.

SIKKERHED OG BESKYTTELSE

8.1

Vi har etableret og vedligeholder nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine
personoplysninger.

8.2

Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at
dine personoplysninger kan misbruges, vil vi hurtigst muligt underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine personoplysninger, og hvordan du selv kan beskytte dine
personoplysninger.

9.

DINE RETTIGHEDER

9.1

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet,
og som vi opbevarer og behandler om dig samt modtage en kopi af dem.

3

9.2

Du kan til enhver tid kræve at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som
muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er
ufuldstændige.

9.3

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod eller få begrænset behandlingen af dine
personoplysninger.

9.4

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.

9.5

Du kan læse om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk.

10.

KLAGEADGANG

10.1

Du har ret til at indgive 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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