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DATA SIKKERHED
•

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informations sikkerhed. Vi har
vedtaget interne regler om informations sikkerhed, som indeholder instrukser og
foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt
eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får
adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af
adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme
persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.
Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå
datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

DINE RETTIGHEDER OVER DIN DATA
• Generelt Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet,
eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er
muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en
måned efter vi har modtaget din henvendelse.

DU HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL DINE
PERSONDATA
• Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem
til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi
videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om
dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privat livs beskyttelse, til forretnings hemmeligheder
og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger
finder du øverst under punkt 1. Du har ret til at få unøjagtig persondata rettet eller slettet, hvis du mener, at de persondata,
vi behandler om dig, er unøjagtig. 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 fx, hvis du ønsker at trække
dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug
kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke
længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, 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. Når
du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er
opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

DU HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD VORES
BEHANDLING AF DINE PERSONDATA
• 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 øverst under punkt
1 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at
ophøre med behandlingen af dine persondata.

DU HAR I VISSE TILFÆLDE RET TIL AT FÅ DINE DATA
UDLEVERET
• Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og
dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.
Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du
også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til
en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt
format.

DU HAR RET TIL AT KLAGE TIL DATATILSYNET:
•

Newton Fitness ApS (som dataansvarlig) er underlagt persondatalovgivningens
(herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning)
bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af
dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Newton
Fitness ApS, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår
nedenfor: Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18 Mail: dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk Version 1.0 Denne
privat livs politik er senest ændret den 20. maj 2018. Og er gældende for
virksomheden Newton Fitness ApS Cvr nummer: 35861467

