Persondatapolitik Europa Frugt
Behandling af personoplysninger
I forbindelse med at du, eller din virksomhed bliver kunde eller leverandør hos Europa Frugt, behandler
Europa Frugt en række personoplysninger. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Europa Frugt
behandler personoplysninger.
Typer af personoplysninger
Europa Frugt indsamler og behandler som dataansvarlig følgende typer af personoplysninger i det omfang
det er relevant:
Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnumre, art af virksomhed og økonomiske oplysninger og
dermed oplysninger der kan udgøre persondata om indehaverens arbejdsrelationer, uddannelse og
økonomiske forhold.
Formål
Europa Frugt behandler personoplysninger til følgende formål:
• Oprettelse af dig/din virksomhed som kunde eller leverandør i vort system.
• Vores køb fra vores leverandører og vores salg til vores kunder.
• Afregningsformål.
• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende persondatabeskyttelseslovgivning, herunder:
-

Dokumentationspligt
Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og
myndigheder
Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed
Der er ingen forpligtelse til at give personoplysninger til Europa Frugt, men de oplysninger Europa Frugt
indsamler og behandler er nødvendige for at være kunde eller leverandør hos Europa Frugt.
Retsgrundlag for behandling
Vi behandler dels dine oplysninger i tilknytning til at vi indgår en aftale om salg eller køb. Retsgrundlaget for
behandlingen er derfor Persondataforordningen artikel 6 stk. 1 litra b), samt dels på baggrund af
interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1. litra f). De legitime interesser, der

begrunder behandlingen er for at kunne levere og tilrettelægge vores ydelser i henhold til en kontrakt
indgået med dig og eller for at kunne levere vores ydelser.

Videregivelse af personoplysninger
Europa Frugt videregiver dine identifikationsoplysninger til vores kunder og leverandører herunder
transportører for at kunne opfylde vores aftaler og for at kunne levere og få leveret varer.
Europa Frugt videregiver endvidere dine oplysninger til offentlige myndigheder, hvis det bliver påkrævet
f.eks. i regler om fødevaresikkerhed mv.
Europafrugt videre endvidere dine oplysninger til advokat og andre af vores samarbejdspartnere hvis
nødvendigt for inddrivelse mv.
Brug af databehandlere
Personoplysninger behandles og opbevares hos Europa Frugts databehandlere, som opbevarer dem i
henhold ti persondataloven.
Opbevaringsperiode
Europa Frugt opbevarer personoplysninger, så længe vi har behov herfor herunder for at opfylde
lovgivningens krav. Det betyder at vi opbevarer oplysningerne i 5 år efter udløbet af et regnskabsår også
efter kundeforholdet er ophørt.
Dine rettigheder
Du har, med lovens begrænsninger, ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor
de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks. hvis dine data ikke
længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, eller hvis du har givet samtykke
til en behandling du ønsker at trække tilbage. I sådanne situationer kan du bede om at få dem slettet. Du
kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller
andre retlige forpligtelser.
Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod
vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at
sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine
persondata.

Du har mulighed for, at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en
anden dataansvarlig eller databehandler.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine
rettigheder er du velkommen til at kontakte Europa Frugt på:
Copenhagen Markets
Litauen Allé 13, Bygning 30
2630 Høje Taastrup
Telefon: 77 31 51 25
Mail: lfv@aogc.dk

